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BLACK&DECKER
Elektrická pojezdová sekačka
1600 W, záběr 38 cm

4200
bodů
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Zaregistruj se u nás na pobočce 
a dostaneš věrnostní kartičku

Objednej a pak jen počkej, 
až ti odměnu doručíme!

Vyber si odměnu 
na www.akcejakoprase.cz

Nakupuj a sbírej body

www.akcejakoprase.cz

Jak to funguje? 
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FISKARS Nůžky SingleStepTM zahradní dvoučepelové

Pohodlně vytvarovaná masivní držadla

Horní čepel je potažena kluznou vrstvou PTFE pro snížení tření

Pro praváky i leváky

Otvor pro zápěstní řemínek

Max. stříhaný průměr: 22 mm

Délka: 208 mm

Hmotnost: 200 g

Item code: F111260

FISKARS Nůžky FingerloopTM zahradní s chráničem prstů univerzální

Univerzální nůžky s chráničem prstů ve tvaru oka

Nůžky mají silné čepele pro střihání tenkých plechů, plastů, hadic, drátu a dalších materiálů

Čepele jsou z pevné nerezavějící švédské oceli

Délka: 213 mm, hmotnost: 160 g

Item code: F111450

STANLEY 
34 dílná kombinovaná sada šroubováků a bitů

34 dílná sada šroubováků Basic a bitů

Obsah sady:
Plochý standard 3,0×75, 5,0×75 , 6,0×100 mm
Phillips Ph0×75, Ph1×75, Ph2×100
Tor× T15×100, T20×100
 Phillips micro Ph00×50, Ph0×50
Držák bitů
Sada bitů (PL3, PL4, PL5, PL6, Ph1, Ph2, Ph3, T10, T15, T20, 
T25, T30, Pz0, Pz1, Pz2, Pz3, SW3, SW4, SW5, SW6)

Zdokonalený design rukojeti

Niklovaný povrch pro zvýšení odolnosti

Tepelně upravený hrot

Item code: STHT0-62141
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FISKARS Sekera X10, plastové pouzdro

Sekera Fiskars Handy X10 121440

Univerzální sekera s plastovým pouzdrem, hmotnost 
1030 g, délka 440 mm

Item code: F121440

FISKARS Nůžky PowerGearTM na silné větve 
- převodové, háková hlava (M)

Z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny

Lehké a velmi pevné

Čepele z kvalitní CrMoV oceli

Potažené PTFE pro snížení tření

Spodní čepel ve tvaru háku pro střihání tlustých syrových větví

Délka 545 mm, průměr střihu 38 mm, hmotnost 547 g

Item code: F112290

STANLEY Gola sada 1/4“ 30dílná 1-94-651

Obsah sady:
10 × 1/4“ šestihranné hlavice: 
 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
9 × 1/4“  šestihranné prodloužené hlavice: 
 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 × 1/4“  ráčna s aretací a vstřikovanou rukojetí odolnou vůči  
 běžným průmyslovým rozpouštědlům
1 × 1/4“  univerzální kardan
1 × 1/4“  prodlužovací nástavec 75mm
1 × 1/4“  adaptér na bity (1/4“F × 1/4“HexF)
1 × 1/4“  nástavec s rukojetí
6 × bit: plochý 4,5; 6 mm; Phillips Ph1; Ph2; Pozidriv Pz1; Pz2

Item code: 1-94-651
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BLACK&DECKER kompresor ASI 300

Jednoduchá stupnice (PSI / Bar) umožňuje přesné nastavení požadovaného tlaku pro požadovanou operaci

Automatické vypínání zaručuje vždy přesné pracovní výsledky, nehrozí riziko nedostatečného nahuštění

Kompresor může být napájen z elektrické sítě v domácnosti a také z elektrického systému vozidla s napájecím 
napětím 12 V (zapalovač)

Užitečný pro domácí práce i na cestách

Osvětlená stupnice je ideální při řešení nočních nouzových situací 
(defekt pneumatiky)

Výkonná konstrukce - umožňuje provádění nejnáročnějších pracovních 
operací při huštění pneumatik

Úložný prostor v těle kompresoru umožňuje pohodlné 
uložení napájecího kabelu a hadice

Úložný prostor pro příslušenství zaručuje 
jeho bezpečné uložení a zamezuje 
jeho ztrátě kompaktní design 
umožňuje jednoduché 
uložení kompresoru ve vozidle, 
na polici atd.

Výkonný kompresor 
160 PSI / 11 Bar 
se vypořádá se širokou
škálou pracovních úkonů

Item code: ASI300-QS

BLACK&DECKER Nůžky na živé ploty 500W

Technické parametry:
 Příkon: 500 W
 Délka lišty: 50 cm
 Rozteč zubů: 22 mm
 Ochranný kryt: integrovaný
 Pouzdro na ostří: ano
 Hmotnost: 2,9 kg

Odolné, robustní a ostré kovové nože

Šikmý design nožů zaručuje optimální 
pracovní výkon

Konstrukce rukojeti zaručuje 
optimální komfort a ovladatelnost

Nůžky jsou navrženy tak, aby bylo zaručeno 
rovnoměrné rozložení hmotnosti mezi nože a rukojeť

Obouruční spouštěcí spínač zabraňuje náhodnému spuštění nůžek

Jednoduchý systém vedení kabelu zabraňuje tomu, aby se napájecí kabel dostal do kontaktu s ostřím

Příchytka napájecího kabelu zaručuje bezpečné uchycení napájecího kabelu

Item code: GT5050
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BLACK&DECKER ST4525 strunová sekačka 450W

Technické parametry: 
 Výkon: 450 W
 Šířka sekání: 25 cm, výsuvná vzdálenost: 200 mm
 Druhá přídavná rukojeť: Ano
 Nastavitelná druhá rukojeť: Ne
 Průměr struny: 1,5 mm, dodávaná struna: 10 m
 Otáčky struny: 7 300 ot.
 Možnost sekání okrajů trávníků: Ano
 Vodítko pro sekání okrajů trávníků: Ano
 Teleskopická násada: Ano
 Měřený akustický výkon: 93 dB(A)
 Měřený akustický tlak: dB 81 A
 Měřené vibrace ruka/paže: m/s 2 2,5
 Hmotnost: 2,4 kg

Item code: ST4525

BLACK&DECKER strunová sekačka 800 W

Vysoce výkonný motor je ideální i pro práci na větších plochách

Technologie E-Drive představuje výkonný systém sečení s vysokou konstantní 
hodnotou točivého momentu a umožňuje tak rychlejší dokončení 
požadovaného úkonu

Řemenový pohon zaručuje ideální vyvážení tím, že motor je umístěný
v horní části sekačky. Tento systém umožňuje konstantní kroutící 
moment a zvyšuje tak životnost motoru

Jednostrunný automatický posuv struny AFS posouvá strunu 
automaticky na požadovanou délku

Extrémně odolná struna pro sečení houževnatých travin

Teleskopická hliníková násada může být dle výšky 
obsluhy vysunuta až o 100 mm

Obouruční nastavitelná rukojeť a měkký povrch 
rukojeti poskytují maximální komfort obsluhy

Skvělá ergonomie - nastavitelná druhá rukojeť 
pro snadné ovládání a kontrolu při sečení

Možnost sekání okrajů trávníku za pomoci 
vodícího kolečka je praktická pro sekání 
převislé trávy na rozhraní trávníku a záhonu

Item code: GL8033

Věrnostní program AKCE JAKO PRASE

9

1700
bodů

2200
bodů

N
Á

Ř
A

D
Í 

A
 Z

A
H

R
A

D
A



TEPRO Gril Tucson

Smaltovaný gril ve tvaru koule s inteligentním systémem pro snadné
čištění a odvětrávání grilu.

Dvoudílné provedení umožňuje uzavřít spodní část grilu 
a díky tomu nemůže teplo tak rychle uniknout ven.

Speciální větrací otvory poskytují během grilování vyváženou 
cirkulaci vzduchu a zabrání vyhasnutí ohně.

Výhody: - porcelánem smaltovaný poklop i topeniště
   - vnější úprava černým lakem
   - nerezové nohy
   - držadlo na poklopu s tepelným štítem 
   pro bezpečnou práci s grilem
   - teploměr v poklopu
   - regulace přívodu vzduchu v příklopném víku
   1 × smaltovaný grilovací rošt
   1 × rošt na dřevěné uhlí
   2 × držáky na dřevěné uhlí pro nepřímé grilování
   2 × kolečka pro snadnou manipulaci
   1 × nerezová odkládací plocha
   černě lakovaný popelník s plastovou rukojetí

Tech. parametry: - rozměry grilu (š × h × v): 60 × 57 × 110 cm
  - průměr kotle: 57 cm
  - průměr grilovací plochy: 54 cm
  - pracovní výška: 77 cm
  - maximální objem použitého uhlí: 2 kg
  - hmotnost: 11 kg

Item code: DRMTUCSON TEPRO Gril Toronto

Velmi praktický a elegantní gril kufříkového tvaru pro 
snadnou přípravu grilovaných pokrmů.

Vychytávkou je otvírák na lahve připevněný na hraně 
grilu. Takto máte vše po ruce pro příjemné grilování.

Výhody: - stabilní masivní zahradní gril
   - 2 × smaltovaná grilovací mřížka
   - 1 × nerezový ohřívací rošt
   - vrchní kryt s teploměrem 
    a nerezovým úchytem
   - povrch natřen černou žáruvzdornou barvou
   - 2 × plastová kolečka
   - 2 × odkládací plochy
   - 1 × otvírák na láhve

Tech. parametry: 
 - Celkové rozměry grilu 
 (š × h × v): 115 × 67 × 107 cm
 - Rozměr hlavní grilovací plochy (š × h):  
 cca 55 × 41,5 cm (2 ks - 27,5 × 41,5 cm)
 - Rozměr ohřívacího roštu (š × h): 53,9 × 24,1 cm
 - Rozměr ohniště: 60,6 × 45,7 cm
 - Pracovní výška: 84 cm
 - Maximální objem použitého dřevěného 
 uhlí/briket: 1,35/2,7 kg
 - Hmotnost grilu: 26 kg
 - Barva: černá/nerez

 Item code: DRMTORONTO
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BLACK & DECKER příklepová vrtačka KR8542K

Příkon motoru: 850 W
Typ sklíčidla: Rychloupínací
Velikost sklíčidla: 13 mm
Otáčky naprázdno (min-1): 0 - 1 000 - 3 000
Přídavná rukojeť: Ano
2 převodové stupně: Ano
Maximální průměr vrtání: dřevo 50 mm, ocel 13 mm, zdivo 16 mm
Kufr: Ano

Item code: KR8542K

DEWALT malá úhlová bruska 
125 mm, 1010 W, 11000 ot/min, 2,2 kg, beznapětóvý spínač

Blokovací systém spínače zabraňuje náhodnému spuštění nářadí, je-li zajištěno v zapnuté poloze. Před opětovným 
zapnutím nářadí musí být spínač vědomě vypnutý

Plynulý rozběh omezuje pohyb nářadí při spuštění, což zlepšuje jeho ovladatelnost

Systém odvádění prachu odstraňuje většinu nečistot ze vzduchu, 
který prochází motorem, což zabraňuje obrusu rotoru

Antivibrační boční rukojetť zvyšuje komfort obsluhy

Nová konstrukce ochranného krytu umožňuje montáž, 
seřízení i demontáž krytu bez použití jiného nářadí, 
větší flexibilita nářadí

Vyjímatelné uhlíky chrání rotor před poškozením 
při ukončení životnosti uhlíků, což vede k prodloužení životnosti motoru

Motor chráněný proti obroušení zaručuje delší životnost

Protiblokovací příruba zabraňuje trvalému zablokování kotoučové příruby

Item code: DWE4207-QS

BLACK & DECKER Kotoučová pila
1300 W s hloubkou řezu 65 mm

Hloubka řezu 65 mm umožňuje provádění rychlých a přesných podélných, příčných a šikmých řezů

Motor s výkonem 1300 W poskytuje zvýšený a maximální výkon

Funkce umožňující zvýšení nebo snížení hloubky 
řezu zaručuje optimální řezný výkon

Pomocná rukojeť zaručuje lepší ovladatelnost 
a přesnost

Pilový kotouč s 20 zuby opatřenými destičkami 
slinutých karbidů se vyznačuje delší provozní 
životností a vyšší kvalitou řezu

Bezpečnostní zajišťovací funkce zabraňuje 
náhodnému spuštění pily

Výstupní otvory pro odvod prachu a pilin
 umožňují zachování čistoty pracovního prostředí

Obsah sady:
Pilový kotouč s 20 zuby opatřenými destičkami slinutých karbidů vodítko podélných řezů

Item code: KS1300

Věrnostní program AKCE JAKO PRASE
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DEWALT kotoučová pila 1350 W, prořez 65mm, kotouč 184 ´ 16 mm, 3,7 kg

Kompaktní a lehká kotoučová pila, jejíž modely mohou provádět řezy s hloubkou 65 mm

Konstrukce vnitřního krytu poskytuje zlepšený´výhled na čáru řezu, což zaručuje
maximální přesnost

Motor s vysokým výkonem 1350 W nabízí vynikajícířezný výkon

Technické parametry:
 Okružní pila 184 mm
 Příkon: 1350 W
 Výkon: 850 W
 Otáčky naprázdno: 5500/min.
 Průměr kotouče: 184 mm
 Průměr upínacího otvoru: 16 mm
 Kapacita šikmých řezů: 48°
 Max. hloubka řezů při 90°: 65 mm
 Max. hloubka řezů při 45°: 42 mm
 Hmotnost: 3,7 kg

Item code: DWE560-QS

BLACK&DECKER 
Elektrická řetězová pila 1800 W, lišta 40 cm

Výkonný motor 1800 W a jeho vysoký točivý moment je vhodný pro 
řezání palivového dřeva, údržbu zahrady nebo práce kolem domu

Pro řezání dřeva do průměru 40 cm

Ochrana proti zpětnému rázu pro hladké a rychlé řezání mokrého 
i suchého dřeva

Automatický olejový mazací systém maže řetěz, snižuje opotřebení 
a zvyšuje efektivitu řezání

Bezpečnostní brzda zastaví řetěz během 0,15 sekundy

Antivibrační systém - pro větší pohodlí při práci

Opěrné ocelové hroty zlepšují stabilitu a kontrolu řezání

Item code: CS1840

BLACK&DECKER 18 V aku šroubovák

Velmi lehký a kompaktní aku vrtací šroubovák, vynikající 
pro použití při práci nad hlavou nebo ve stísněných prostorech

Vrtání do dřeva / oceli - 25 /10 mm

LED osvětlení pracovní plochy

Rychloupínací sklíčidlo 1-10 mm

10 poloh momentové spojky

Plynulý rozběh

Měkčená rukojeť

Obsah balení:  aku vrtačka
  nabíječka
  2 × aku baterie 18V/1,5 Ah
  odolný kufřík

Item code: BDCHD18KB-XK
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DEWALT DCD776C2 aku příklepová vrtačka

Kompaktní vrtačka/šroubovák 18 V XR Li-Ion disponuje baterií s technologií XR Li-Ion s kapacitou 1,3 Ah

Sklíčidlo 13 mm s jednou objímkou a zajištěním vřetena zaručují rychlou a snadnou výměnu nástroje pouze jednou rukou

Dva převodové stupně, plynulá regulace otáček a spínač pro chod vzad zaručují maximální ovladatelnost

Konstrukce inteligentního spouštěcího spínače zaručuje maximální ovladatelnost při práci

15 poloh pro nastavení momentu umožňuje snadné šroubování vrutů a šroubů různých velikostí do různých materiálů

Režimy vrtání, šroubování a příklepové vrtání zaručují univerzální využití tohoto nářadí

Jasné světlo LED diodové svítilny se zpožďovací funkcí zlepšuje viditelnost a funkčnost nářadí

Zdokonalený ergonomický design a gumový povrch rukojeti zvyšují komfort

Univerzální nabíječka pro použití s nasunovacími bateriemi XR Li-Ion

Součást inteligentní řady XR Li-Ion určená pro efektivní a rychlé provádění pracovních úkonů

Item code: DCD776C2

Věrnostní program AKCE JAKO PRASE
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DEWALT DW088K křížový laser

Laserový kříž s přesností ± 0,3 mm/m

Samonivelace až do hodnoty 4° povrchového úhlu s automatickou indikací srovnání, 
označením a vyrovnáním během několika sekund

Obsluha pomocí dvou tlačítek a indikátor nabití baterií usnadňuje použití

Zabudovaná magnetická otočná konzola umožňuje jednoduché připevnění na 
kovové povrchy

Skříň přístroje umožňuje zachování kalibrace v náročných pracovních podmínkách

3 baterie (AA) umožňují provozní dobu delší než 20 hodin

Pracuje společně s detektorem DE0892 až do vzdálenosti 50 metrů

Viditelnost laseru v místnosti 10 m

Item code: DW088K

14 Věrnostní program AKCE JAKO PRASE
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DEWALT D25144K vrtací kladivo

Vrtací kladivo DeWALT D25144K je ideální pro vrtání kotvících a montážních děr do betonu a zdiva

Vhodné pro vrtání otvorů průměrů 4-28 mm

Upínání nástrojů ve sklíčidle SDS-plus nebo klasickém 
rychlovýměnném sklíčidle 13 mm

Vypnutí otáčení při sekání pro lehké sekání do cihel, 
měkkého zdiva a příležitostně i v betonu

Vypnutí příklepu pro vrtání do dřeva, oceli, keramiky a pro šroubování

Příklepový mechanismus kladiva poskytuje vysoký výkon 
a současně nízké namáhání kritických součástí stroje

Elektronická regulace otáček zajistí úplnou kontrolu v jakékoliv aplikaci

Inovovaná konstrukce těsnění zaručuje maximální ochranu 
před prachem a tím prodlužuje životnost nářadí

Výstup ventilačního vzduchu ze stroje je upraven pro větší ochranu obsluhy

Item code: D25144K

BLACK&DECKER 
Elektrická pojezdová sekačka 
1600 W, záběr 38 cm

Compact&Go: sebere o 30 % více trávy, což zaručuje menší 
počet vyprázdnění

EdgeMax: sekání nejblíže u okrajů trávníku

Vedení kabelu Intelli: na kabel nemusíte myslet 

Kontrolní průhled sběrného koše

E-Drive: vysoce výkonný systém sečení s vysokou hodnotou 
momentu – sekání vysoké a vlhké trávy bez zastavení

Technické parametry: Výkon 1600 W
    Sběrný koš 45 L
    Výška řezu 20, 30, 40, 50, 60, 70 mm
    Nastavení výšky řezu 6
    Šířka řezu 38 cm
    Hmotnost 16,5 kg

Item code: emax38i-qs
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DEWALT DCF620D2K aku šroubovák na sádrokarton

Bezuhlíkový šroubovák pro práci se sádrokartonem 18 V XR Li-Ion zaručuje efektivní montáž sádrokartonových desek

Výkonný bezuhlíkový motor poskytující 4 400 ot./min zaručuje rychlé a efektivní šroubování vrutů a nabízí maximální 
provozní dobu a kompaktnost

Rychloupínací zásobník na vruty umožňuje uložení většiny typů balení vrutů, což umožňuje uživateli rychlejší upevnění 
sádrokartonových desek

Snadné otevírání zásobníku na vruty umožňuje rychlé odstranění prachu ze sádrokartonu nastavení pracovní hloubky 
bez použití jiného nářadí a jemné nastavení hloubky šroubování zaručují jednoduché, ale efektivní nastavení

LED diodová pracovní svítilna poskytuje vynikající světelný výkon při práci v omezených prostorech nebo na místech 
s nedostatečným osvětlením

Baterie s kapacitou 2,0 Ah společně s BEZUHLÍKOVÝM motorem nabízí extrémně dlouhou provozní dobu a kompatibi-
litu s ostatním nářadím řady 18 V XR

Ergonomicky navržená gumová rukojeť poskytuje uživateli vynikající komfort. Toto nářadí může být uchopeno za kryt 
nebo za pistolovou rukojeť 

Nářadí je dodáváno také se zajišťovacím koncovým kuželem, abyste mohli pracovat se stejným nářadím na stavbách, 
na kterých nemáte k dispozici hromadná balení vrutů funkce „Nastav a zapomeň“ si pamatuje jemné nastavení pra-
covní hloubky, provádíte-li výměnu koncového kuželu

Robustní a odolná konstrukce zaručuje velkou odolnost v náročných provozních podmínkách na staveništi

Šikmý háček na řemen, který mohou používat praváci i leváci, umožňuje řádné upevnění nářadí na řemen nebo na 
pracovní kapsy.

Item code: DCF620D2K  

6500
bodů
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DEWALT DWE4579 úhlová bruska

Systém odvádění prachu chrání nářadí před poškozením a prodlužuje jeho provozní životnost

Ochrana proti přetížení bude zabraňovat přehřátí motoru vypnutím nářadí, dokud nedojde k jeho vychladnutí

Plynulý rozběh snižuje hodnoty spouštěcího proudu a zamezuje zpětnému rázu

Spojka s omezovačem momentu omezuje maximální momentové reakce přenášené na obsluhu, dojde-li 
k zablokování kotouče

Spínač s podnapěťovou ochranou zabraňuje spuštění nářadí po připojení napájecího kabelu k síťové zásuvce, 
a to i v případě, je-li spouštěcí spínač v zajištěné poloze. Před připojením napájecího napětí musí být vědomě 
obnovena funkce spínače

Gumový povrch zadní rukojeti poskytuje uživateli během použití nářadí větší komfort

Antivibrační boční rukojeť poskytuje uživateli během použití nářadí větší komfort

Rychlovýměnný ochranný kryt nastavitelný bez použití jiného nářadí

Servisní okénko umožňuje rychlou výměnu uhlíků

Zajištění vřetena umožňuje rychlou výměnu brusného kotouče

Třípolohová boční rukojeť umožňuje uživateli nastavení 
optimální polohy rukojeti zaručující nejvyšší komfort

Item code: DWE4579

DEWALT přímočará pila 701 W, prořez 135 m, 2,8 kg

Motor s výkonem 701 W s plynule nastavitelnými otáčkami umožňuje provádění rychlých řezů s využitím pracovní 
rychlosti až 3100 kmitů za minutu

Patentovaný rychloupínací výměnný systém zaručuje rychlou a snadnou výměnu pilových listů s upínací stopkou 
ve tvaru T

Patentovaný vyvažovací mechanismus zabraňující vzniku vibrací a gumový povrch rukojetí zaručují plynulý chod 
nářadí

Možnost nastavení 4 poloh předkmitu reguluje pohyb pily materiálem a poskytuje hladké řezy

Nastavení základny bez použití jiného nářadí s ochranným krytem proti poškrábání umožňuje provádění šikmých řezů 
v obou směrech v úhlu 45°

Elektronická regulace otáček se zpětnou vazbou zajišťuje 
zachování zvolených otáček při jakékoliv zátěži, 
což zaručuje stálou kvalitu při práci se všemi materiály

Plynulý rozběh zaručuje přesnost při zahájení řezu

Kuželová kladka pilového listu reguluje průhyb pilového 
listu při maximální hloubce řezu

Přepínatelný odfuk zajišťuje odstranění třísek 
a pilin z čáry řezu

Modulová konstrukce nářadí zajišťuje 
bezproblémovou údržbu

Item code: DW331K-QS
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DEWALT D25899K bourací kladivo 

Velký mechanismus kladiva zaručuje mimořádnou odolnost a vynikající výkon při demolici 
betonu

Ergonomická přímá konstrukce zaručuje komfort obsluhy během práce s kladivem

Kompaktní a zaoblená konstrukce umožňuje přístup i do omezených prostorů

Přímá konstrukce umožňuje lepší ovladatelnost, rychlou výměnu sekáče 
a nastavení pracovního nástroje do jedné z 12 možných poloh

Modulová konstrukce umožňuje rychlý přístup ke klíčovým 
komponentům, což urychluje údržbu a snižuje servisní náklady

Motor 95 mm s výkonem 1500 W se vyznačuje vynikající 
účinností a odolností

Skříň z hořčíkové slitiny zaručuje maximální odolnost 
a minimální hmotnost

Nastavitelná boční rukojeť může být umístěna 
do jakékoliv polohy na kladivu a zaručuje 
komfort obsluhy při každém použití kladiva

Item code: D25899K

17000
bodů

DEWALT DWE397 pila

Modernizovaná pila Alligátor s větší odolností, výkonem při řezání a přesností při širší škále použití

Nový výkonnější motor pro vyšší řezací výkon a kapacitu řezu

Robustnější jednodílná vodící lišta redukuje vychýlení a zaručuje větší přesnost řezu

Nové upínání pilového listu zaručuje větší odolnost a umožňuje průchod celého pilového listu prováděným řezem

Integrovaný otvor pro odvod prachu umožňuje rychlé, snadné a bezpečné připojení k odsávacímu zařízení

Item code: DWE397

Věrnostní program AKCE JAKO PRASE
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TESCOMA Univerz.škrabka PRESIDENT, nastavitelná

Unikátní škrabka s nastavitelnou tloušťkou slupky vynikající pro škrabání 
všech obvyklých druhů zeleniny i ovoce. 
- poloha 1 je vynikající pro škrabání raných brambor, mrkve, petržele a ředkve, 
- poloha 2 pro brambory, jablka apod. a poloha 3 pro okurky,
cukety apod. 

Škrabka je oboustranná, umožňuje škrabání směrem k sobě i od sebe, je
vhodná pro pravoruké i levoruké kuchaře.

Vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli a odolného plastu. 

Po použití umyjte pod tekoucí vodou a osušte, nemyjte v myčce.

Item code: 638604

TESCOMA Zdravé dózy do mrazničky PURITY 1.0 l, 3 ks

Jsou skutečně zdravé. Prvotřídní plastový materiál, z něhož jsou mini dózy vyrobeny, je certifikován pro použití ve 
zdravotnictví a farmacii. Díky tomu nejen, že neovlivňuje složení potravin, ale zachovává rovněž jejich charakter, 
kvalitu a chuť i při dlouhodobém skladování v mrazničce. 

Jaké mají zdravé dózy do mrazničky PURITY další výhody?
- optimální velikost pro hygienické a úsporné uchování pokrmů
- jsou elastické, proto se snadno otevírají i zavírají
- dokonale těsní a jsou ideální pro dlouhodobé skladování 
- víčka ve 3 barvách pro rozlišení obsahu
- dózy i víčka jsou stohovatelné - vítaně tak šetří místo v kuchyňské lince
- jsou vhodné do mrazničky, ledničky, mikrovlnné trouby i myčky

Materiál: vysoce kvalitní odolný plast

Údržba: dózy lze mýt v myčce nádobí.

Item code: 891864

BANQUET 
sada dóz FAST CLICK 1,1 l + 0,9 l + 0,7 l

Plastová dóza na potraviny FAST CLICK 1,1 l 
o rozměru 20,5 × 14 × 6,5 cm. Silikonové těsnění zajiš-
ťuje vzduchotěsnost dózy. Díky tomu zůstávají potraviny 
dlouho čerstvé. Použití v mrazničce do -18 °C 
a v mikrovlnné troubě do +120°C

Plastová dóza na potraviny FAST CLICK 0,9 l 
o rozměru 10 × 13 × 12 cm. Silikonové těsnění zajišťuje 
vzduchotěsnost dózy. Díky té zůstávají potraviny dlouho 
čerstvé. Použití v mrazničce do -18°C a v mikrovlnné troubě 
do +120°C

Plastová dóza na potraviny kulatá FAST CLICK 0,7 l o 
průměru 10,5 cm a výšce 11,5 cm.
Silikonové těsnění zajišťuje vzduchotěsnost dózy. Díky 
tomu zůstávají potraviny dlouho čerstvé. Použití 
v mrazničce do -18°C a v mikrovlnné troubě do +120°C

Item code: 556532BC+556538BC+556523BC

0,9 litru
0,7 litru

1,1 litru
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TESCOMA Univerzální šejkr PRESTO 500 ml

Rychle, jednoduše a čistě připraví lahodné čerstvé salátové dresinky, 
ovocné a mléčné koktejly i sametovou pěnu do kávy. Nádoba 
z průhledného plastu se pohodlně drží a při práci v rukách neklouže

Jaké má univerzální šejkr PRESTO další výhody?
- má univerzální sítko pro dokonalé promíchání surovin
- nádoba je opatřena odměrkou
- víčko má praktickou nálevku a perfektně těsnicí uzávěr
- recepty uvnitř balení

Materiál: vysoce kvalitní plasty.

Údržba: lze mýt v myčce nádobí.

Item code: 420713

TESCOMA Džbán TEO 2.5 l 
- s vyluhováním a chlazením

Vynikající pro přípravu a podávání chlazených i horkých nápojů

S vyluhovacím sítkem a chladicím dílem pro přípravu ovocných 
nápojů, vhodné pro přípravu čaje a nápojů zalévaných vařící 
vodou i přípravu vřící vody přímo ve džbánu

Džbán je vyroben ze žáruvzdorného borosilikátového skla, 
vhodný pro plynové, elektrické a sklokeramické sporáky, 
víčko, vyluhovací sítko a chladicí díl z odolného plastu

Vhodné do myčky. Mix barev

Mix barev

Item code: 646628

BANQUET Sada nožů 
s nepřilnavým povrchem GRANITE, 3 ks

Sada obsahuje: 
1 × plátkovací nůž, 
1 × japonský nůž, 
1 × univerzální nůž.

Item code: 25055003

Sada na víno v dřevěné krabici, stříbrná

Sada na víno v dřevěné krabici. Obsahuje číšnický nůž, 
zátku, teploměr a kroužek na láhev.

Materiál: dřevo, kov.

Rozměry: 14,5 × 17,5 cm.

Item code: H7200100PD2
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TESCOMA Nůž kuchařský AZZA 20 cm

Vyrobeno kováním z jediného kusu prvotřídní nerezavějící oceli, odolná čepel 
s dokonalým ostřím a ergonomická rukojeť s masivními nýty

Item code: 884530

BANQUET Pánev WOK 
s nepřilnavým povrchem CONTRA 28 x 8 cm, se skleněnou poklicí, indukce

Hliníková pánev wok CONTRA 28 × 8 cm s nepřilnavým 2-vrstvým černým povrchemPánev je vhodná pro indukční 
vaření

Bílá SOFT TOUCH rukojeť a skleněná poklicí s bílým silikonovým knobem a silikonovým okrajem

Pánev je vhodná pro indukční vaření

Item code: 40050428

TESCOMA Krájecí deska AZZA 
40 x 26 cm

Masivní krájecí deska ze speciálně vrstveného přírodního bambusu vynikající pro krájení, porcování
i naklepávání potravin

Vybrání na spodní straně desky umožňuje zasunutí talíře 
nebo podnosu pro snadné shrnování naporcovaných 
surovin, krájecí deska je spádovaná směrem 
ke žlábku pro zachytávání tekutin

Opatřeno komfortními úchyty pro bezpečnou 
manipulaci a protiskluzovou

Čistěte pod tekoucí vodou, nemyjte v myčce

Item code: 379890
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TESCOMA Kořenky SEASON
v otočném stojánku 8 ks, antracitová barva

Luxusní souprava vynikající pro uložení koření 
na kuchyňské lince i jídelním stole

Koření je uloženo přehledně, díky otočnému stojánku 
je snadno dostupné

Násypka pro snadné plnění kořenek je uložena 
ve stojánku. Kořenky jsou univerzální, dodávány 
s 8 víčky pro mleté koření a 8 náhradními víčky 
pro koření celé

Vyrobeno z prvotřídního odolného skla 
a kvalitního plastu

Skleněné dózy, víčka, uzávěry a násypka 
jsou vhodné do myčky, stojánek čistěte 
vlhkou utěrkou

Item code: 657066

BANQUET 
Pekáč s nepřilnavým povrchem 
TITUS 32,5 x 21 cm s poklicí

Pekáč se skleněným víkem TITUS, hliníkový 
litý pekáč 21 × 32,5 cm s nepřilnavým kera-
mickým krémovým povrchem

Hnědá barva

Tloušťka stěny 2,0 mm, tloušťka dna 4,2 mm

Maximální provozní teplota 280 ˚C.

Lze mýt v myčce na nádobí 
na šetrné programy

Item code: 40020633

TESCOMA Elektrický mlýnek na pepř a sůl 2 v 1
PRESIDENT

Elektrický mlýnek pro čerstvě mletý pepř a sůl. Se 2 prvotřídními keramic-
kými mlecími mechanismy, s nastavitelnou hrubostí mletí a víčkem pro 
zachytávání zbytků koření, které slouží také jako násypka pro snadné plnění

Vyrobeno z kvalitní nerezavějící oceli a odolného plastu, opatřeno výkonným 
motorem

6 tužkových AAA baterií 1.5 V není součástí balení. Návod k použití uvnitř

Item code: 659562
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TESCOMA Nůž s keramickou čepelí VITAMINO 15 cm

Nože VITAMINO s keramickou čepelí jsou šetrné ke krájeným pokrmům, zelenina a ovoce nevadne, nehnědne, 
potraviny nemění chuť ani vůni a zůstávají déle svěží

Jsou ideální zejména pro přípravu dětských a dietních pokrmů apod.

Keramické čepele jsou mimořádně ostré, při běžném používání se netupí a nikdy nerezaví, zaoblená špička je 
odolná vůči poškození, vhodné do myčky

 Plastová rukojeť s protiskluzovou úpravou, opatřeno ochranným pouzdrem pro bezpečné skladování

Item code: 642722

TESCOMA Jídelní příbor BANQUET 
souprava - 24 ks

Kvalitní příbor pro každodenní použití, vyrobeno 
z prvotřídní nerezavějící oceli

Sada obsahuje: 6 × Jídelní nůž
  6 × Jídelní vidlička
  6 × Polévková lžíce
  6 × Čajová lžička

  Item code: 391006

TESCOMA Pánev PRESIDENT Ø 20 cm

Speciálně upravený povrch s charakterem neleštěného přírodního kamene

Můžete v nich intenzivně smažit i na minimálním množství oleje. Připravené maso bude díky speciálně strukturova-
nému povrchu pánve vždy rovnoměrně propečené, vláčné a křehké

Vysoce odolný antiadhezní povlak si perfektně rozumí nejen s plastovým či dřevěným kuchyňským nářadím, 
ale spolehlivě odolá i kovovým obracečkám

Masivní celonerezová rukojeť je k pánvi pevně uchycena 2 kovovými nýty

Pánev neobsahuje žádné plastové části a můžete je perfektně 
používat i v pečicí troubě při dopékání pokrmů

Vhodné pro všechny typy sporáků včetně indukčních

Je možné je použít ve všech pečicích troubách: 
elektrických, plynových a horkovzdušných

Item code: 602620
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TESCOMA Pánev PRESIDENT Ø 24 cm

Speciálně upravený povrch s charakterem neleštěného přírodního kamene

Můžete v nich intenzivně smažit i na minimálním množství oleje. Připravené maso bude díky speciálně strukturo-
vanému povrchu pánve vždy rovnoměrně propečené, vláčné a křehké

Vysoce odolný antiadhezní povlak si perfektně rozumí nejen s plastovým či dřevěným kuchyňským nářadím, ale 
spolehlivě odolá i kovovým obracečkám

Masivní celonerezová rukojeť je k pánvi pevně uchycena 2 kovovými nýty

Pánev neobsahuje žádné plastové části a můžete je perfektně používat i v pečicí troubě při dopékání pokrmů

Vhodné pro všechny typy sporáků včetně indukčních

Je možné je použít ve všech pečicích troubách: 
elektrických, plynových a horkovzdušných

Item code: 602624

BANQUET Sada kastrolů s nepřilnavým povrchem TITUS - 3 ks s poklicí

Sada hliníkových hrnců se skleněnou poklicí 3 ks 16+20+24 cm TITUS

Nepřilnavý keramický krémový povrch

Hnědá barva

Tloušťka stěny 2 mm

Tloušťka dna 4,2 mm

Lze mýt v myčce na nádobí na šetrné programy

Pro zapékání v troubě používejte pouze hrnec bez poklice, která k tomu není určena!

Item code: 40020630
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TESCOMA Pánev PRESIDENT Ø 28 cm

Speciálně upravený povrch s charakterem neleštěného přírodního kamene

Můžete v nich intenzivně smažit i na minimálním množství oleje. Připravené maso bude díky speciálně strukturova-
nému povrchu pánve vždy rovnoměrně propečené, vláčné a křehké

Vysoce odolný antiadhezní povlak si perfektně rozumí nejen s plastovým či dřevěným kuchyňským nářadím, ale 
spolehlivě odolá i kovovým obracečkám

Masivní celonerezová rukojeť je k pánvi pevně uchycena 2 kovovými nýty

Pánev neobsahuje žádné plastové části a můžete je perfektně používat i v pečicí troubě při dopékání pokrmů

Vhodné pro všechny typy sporáků včetně indukčních

Je možné je použít ve všech pečicích troubách: elektrických, plynových a horkovzdušných

Item code: 602628

TESCOMA Tlakový hrnec BIO EXCLUSIVE+ 6.0 l

V čem je tlakový hrnec BIO EXCLUSIVE+ výjimečný?
Především možností snadného nastavení nízkého nebo vysokého tlaku pouhou změnou polohy ovládacího „kno-
flíku“. Tlakový hrnec BIO EXCLUSIVE+ dále vyniká snadným a bezpečným otevíráním víka pomocí bajonetového 
uzávěru a exkluzivním vzhledem.

Jaké má další výhody?
Díky extra širokému třívrstvému sendvičovému dnu je nejen vhodný pro vaření na indukci, ale má také skvělé 
akumulační vlastnosti, a tak ještě více šetří energie. Nádoba hrnce je z vnitřní strany opatřena praktickou odměrkou 
a má bytelnou rukojeť, která skvěle padne do ruky.

Použití: vhodný na všechny druhy sporáků
včetně indukčních

Materiál: vyrobeno z prvotřídní nerezavějící oceli,
části víka a rukojeti, které při správném
použití nepálí, jsou z kvalitních 
odolných plastů

Item code: 701706
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TESCOMA Power gril PARTY TIME

I s kompaktním grilem se dá uspořádat velkolepá party. Tedy s tím správným kompaktním grilem. Power gril 
PARTY TIME má totiž ve svém elegantním těle ukrytou skvělou vychytávku: výkonný turbo ventilátor. Díky němu 
je připraven grilovat již za pět minut od uvedení do provozu!

V čem je POWER GRIL výjimečný?
Disponuje unikátním grilovacím roštem s odnímatelnou středovou částí. Dřevěné uhlí lze do zásobníku doplňovat 
bez přerušení grilování, a přitom není třeba sundávat rozpálený rošt. Zásobník je navíc při grilování uzavřen 
poklopem a šťáva z jídla tak nekape do uhlíků, ale do nerezové nádoby. 
Gril proto nepříjemně „nečadí“.

Co umí turbo ventilátor?
turbo ventilátor vhání vzduch do zásobníku, a tím 
výrazně zvyšuje účinnost grilu grilovat můžete 
již do pěti minut od zapálení dřevěného 
uhlí horký vzduch je rozváděn po celé ploše 
grilovacího roštu a pokrmy jsou tak rovnoměrně
propečené teplotu lze během grilování komfortně 
regulovat pomocí plynule nastavitelných otáček 
ventilátoru turbo ventilátor je poháněn 4 běžnými 
tužkovými AA bateriemi 1,5 V, které vystačí 
na cca 10 hodin grilování 
(nejsou součástí balení)

Item code: 707210

TESCOMA Sada nádobí PRESIDENT - 10 dílů

Jaké je vařit s PRESIDENTEM? 
Naprosto luxusní! Nádobí PRESIDENT totiž představuje vše, po čem jste kdy v kuchyni toužili. Atraktivní design se 
sklonerezovou poklicí, extra silné sendvičové dno s vynikajícími termoakumulačními vlastnostmi a mimořádná 
kvalita zajišťují dlouhodobou spokojenost i té nejnáročnější kuchařské klientely

Co obsahuje sada nádobí PRESIDENT?
hrnec PRESIDENT s poklicí Ø 22 cm, 5.5 l
hrnec PRESIDENT s poklicí Ø 18 cm, 3.0 l
kastrol PRESIDENT s poklicí Ø 22 cm, 4.0 l
kastrol PRESIDENT s poklicí Ø 18 cm, 2.0 l
rendlík PRESIDENT s cedicí poklicí Ø 16 cm, 1.5 l

V čem je nádobí PRESIDENT výjimečné?
Nádobí PRESIDENT je vyrobeno 
z prvotřídní nerezavějící 
oceli 18/10, je tedy 
vysoce odolné proti 
korozi i při 
pravidelném 
a dlouhodobém 
vaření i čištění 
v myčkách nádobí

Item code: 780210
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VERBATIM 
USB Flash Disk Swivel 16 GB

Technické parametry: 
  Flashdisk 16GB
   USB 2.0

Item code: 49814

TESCOMA 
Kuchyňská váha elektronická ACCURA 3.0 kg

Vynikající k vážení potravin do hmotnosti 3 kg

Dovažovací, s možností postupného vážení více potravin

Rozlišení 1 g

Vážící plocha z odolného skla

Snadná údržba

Možnost vážení v gramech i uncích

Dodáváno s 3V lithiovou baterií

Určeno pro použití v domácnosti

Item code: 634544

SONY Sluchátka

Lehká sluchátka do uší s 9 mm reproduktorem s frekvenční 
odezvou 8 Hz až 22 kHz, silikonovými koncovkami

Reproduktor: 9 mm

Item code: MDREX15APB.CE7

CONNECT IT InCarz PREMIUM nabíječka do auta 2xUSB 3.1A +1A, černá

Technické parametry: 2 × USB port
   Vstupní napětí: 12–24 V DC
   Výstupní napětí: 5 V DC až 3.1 A

Ochrana proti zkratu

Ochrana proti přetížení

Item code: CI-243
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ELECTROLUX rychlovarná konvice - 1,5 l

Technické parametry: příkon 2200 W, objem 1,5l

Praktické otvírání víka jednou rukou

Zakryté topné těleso leštěnou nerezovou ocelí

Rovné dno

Ochrana proti přehřátí

Kontrolka zapnuto

Ukazatel vodního sloupce XL na obou stranách

Vyjímatelný filtr na vodní kámen

Otočný podstavec 360°

Barva černá

Item code: EEWA3240
HYUNDAI Meteorologická stanice WS 8236 
(černá / stříbrná)

Technické parametry: 
  Typ meteostanice: standardní
  Datum a kalendář: ANO
  Napájení: baterie AAA
  Rozšířená záruka: Hyundai záruka 40 měsíců
  Displej: LCD, Hodiny: ANO
  Teplota: vnitřní i venkovní
  Fáze Měsíce: ANO
  Předpověď počasí: ANO
  Vlhkost vzduchu: venkovní; vnitřní
  Bezdrátový přenos ze senzoru: ANO
  Dosah senzoru v otevřeném prostoru (m): 30
  Max. počet ext. senzorů: 3
  Senzor v balení: senzor teploty
  Budík, opakované buzení: ANO
  Čas řízený radiovým signálem DCF 77: ANO

Item code: hyuws8236

HYUNDAI vysoušeč vlasů

Vysoký vzdušný výkon, příkon 2000 W

Funkce ionizace pro antistatické vysoušení

Funkce studeného vzduchu umožňující šetrnější fixaci účesu

3 stupně nastavení teploty, 2 rychlosti proudění vzduchu

Tlačítko TURBO pro maximální otáčky

Koncentrátor vzduchu pro perfektní styling

Difuzér pro objemný a vlnitý účes

Ochrana proti přehřátí pro bezpečný provoz

Odnímatelný filtr pro vyjmutí zachycených vlasů

Praktické poutko na zavěšení

Úroveň akustického hluku 80 dB(A)

Délka napájecího kabelu 1,6 m

Item code: HYUHD903

800
bodů

700
bodů
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CONNECT IT ALIEN bezdrátová laserová herní myš

6 tlačítek a posuvné kolečko

Laserový senzor

Rozlišení: 800/1600 DPI

Bezdrátové provedení

Pozlacený USB konektor přijímače

Dosah: až 10 m

Kompatibilní s USB 1.1, 2.0, 3.0

Kompatibilní s Windows XP/Vista/7/8/8.1

Napájení: 2×AAA baterie (v balení)

Item code: CI-455

900
bodů

BEURER diagnostická osobní váha

Skleněná diagnostická váha s jedinečným designem 
a s černým displejem s velikostí číslic 37 mm

Měření tuku, vody, svaloviny, kostní hmoty

Jednoduché ovládání a čtení naměřených hodnot

Maximální zatížení 180 kg

Indikace přetížení, přepínatelné jednotky

Quick-Start-Technology, automatické vypnutí

Baterie 4 × 1,5 V AAA součástí balení

Item code: BEUBFLE

ELECTROLUX topinkovač

Topinkovač s dvěma XL otvory, 940 W 

Integrovaný ohřívač housek, funkce rozmrazování

Elektronická regulace (7 stupňů), kontrolka zapnutí

Automatické vycentrování chleba

Vyjímatelná miska na drobky

Držák na spodní straně umožňující navíjení přívodního kabelu

Barva černá lesk/stříbrná

Item code: EAT3240

BEURER Kontaktní teploměr 6 v 1

Kontaktní teploměr 6 v 1, +/-0,3°C

voděodolný konec - možnost dezinfekce

10 pamětí, datum a čas

optická indikace

měření v uchu, na čele, měření teploty povrchů

Item code: BEUFT65

1100
bodů

1200
bodů
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ETA Stolní mixér ActivMix 0102 90010 sportovní

Ideální na přípravu celé řady čerstvých ovocných, fitness / proteinových nápojů, mléčných koktejlů, míchaných 
alko / nealko nápojů, smoothies pro výživu sportovců a osob držících různé druhy diet nebo správnou 
životosprávu

Mixér je vhodný i k drcení ledu, což oceníte zejména v horkých letních dnech při přípravě vlastní ledové tříště 
nebo ledové kávy

Bez problému zvládne přípravu salsa omáček, dětských přesnídávek apod.

Čerstvě připravený nápoj si můžete vzít kamkoliv – do práce, školy, tělocvičny i na cesty

Pracovní lahev o objemu 0,6 l a 0,4 l

Lahve jsou vyrobeny z vysoce odolného Tritanu (BPA free), který neabsorbuje vůni, chuť ani barvu potravin

Neoprenový termoobal na lahev 0,6 l pro udržení teploty nápojů

Otvor ve víku pro snadnou a pohodlnou konzumaci tekutin i během chůze, 
sportu či cestování automobilem

Velmi rychlá a jednoduchá příprava

Snadno omyvatelný povrch (lahev s víkem lze mýt v myčce na nádobí)

Motor s příkonem 350 W

Maximální otáčky 19000/min

Deklarovaná hladina akustického výkonu 75 dB(A) re 1pW

Přívodní kabel 0,9 m s možností navinutí

Nízká hmotnost 950 g

Item code: eta010290010

1200
bodů

TRACER sluchátka TRASLU 44303

Bluetooth sluchátka

HSP, HFP, A2DP a AVRC

Vysoká kvalita zvuku

Lze použít na hudbu i hovory

Funguje i s herníma konzolema vybavený funkcí 
Bluetooth

Vestavěná tlačítka ovládání hlasitosti

Tlačítka pro změnu skladby

Provoz až 8 hodin

Doba nabíjení 3 hodiny

Pohotovostním režimu až 180 hodin

Vestavěná dobíjecí baterie Li-Polymer 250mAh

Nabíjí přes USB port

Item code: TRASLU44303
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KINGSTON Flash USB DataTraveler SE9 
G2 64 GB USB 3.0 - kovový

Technické parametry: 
 Kapacita 64 GB
 Rozhraní USB 3.0
 Rychlost čtení: až 100MB/s
 Rozměry: 45 × 12,2 × 4,6 mm

Item code: KINDTSE9G264GB

BEURER Tlakoměr / pulsoměr na paži

Tlakoměr/pulsoměr na paži

Velký displej

4 × 30 pamětí

Pro obvod paže 22-42cm

Item code: BEUBM28

GOGEN Power Bank 16000 mAh - černá / šedá

Díky externí nabíjecí baterii GoGEN s vysokou kapacitou 16 000 mAh bude vaše cestování jednodušší, neboť vaše 
zařízení jako smarphone, MP3 a MP4 přehrávač, GPS navigace, outdoorovou kameru, fotoaparát nebo tablet budete 
moci používat mnohem déle bez obav z toho, že ke konci pobytu již nebudete mít “ šťávu“ na provoz zařízení. Běžné 
mobilní telefony tak dobijete minimálně 6× v závislosti na kapacitě baterie nabíjeného zařízení. 5 V výstupy s 2.1 
a 2.5 A vám umožní nabíjet i zařízení s vyšším proudovým odběrem jakou jsou tablety a mobilní telefony od společ-
nosti Apple Inc

Li-ion baterie

Kapacita 3,7 V - 16 000 mAh / 59,2 Wh

Vstup: mikro USB 5 V / 2 A

Výstup: 2 × USB (5 V / 2,1 A a 5 V / 2,5 A)

LED indikátor stavu nabití

Vestavěné LED světlo

Příslušenství: Micro USB kabel

Rozměry výrobku: Hmotnost: 0,450 kg
  Výška: 2,5 cm
  Šířka: 8 cm
  Hloubka: 16 cm

Item code: GOGPB160002BGR

1400
bodů
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ROWENTA CF4112 kulma

Sedmidílná sada pro úpravu vlasů a různé styly:
pevné vlny: kulatá kulma – průměr 16 mm, lokny: odnímatelný spirálovitý nástavec, úprava účesu 
a jemné vlny: tvarovací kartáč, žehlení: 2 žehlicí desky, krepování: 2 krepovací desky

Pro hladší, lesklejší vlasy, které se snadněji upravují

Každý nástavec má zvláštní topný prvek pro snadný styling a dokonalý výsledek

Chytrý přepínač – bezpečná a snadná záměna krepovacích a žehlicích desek pouhým stiskem tlačítka

2 klipsy

Keramický turmalínový povrch na všech 
nástavcích pro ochranu vlasů a zářivý lesk

Otočná šňůra

Pouzdro na uložení

Kontrolní světlo

Rozměry: 25,5 × 6,5 × 21 cm

Item code: CF4112F0

HYUNDAI MP3 přehrávač MP 366 FM, 8 GB

Interní paměť: 8 GB

Podporované paměťové karty / typ karty: nepodporuje paměťové karty

Přehrávané formáty: MP3; WMA

Dotykový displej: ne

Displej: ANO

Tuner: digitální

Diktafon: ANO

Ekvalizér: ANO

Max. doba hraní audio (hod.): 17

Sluchátkový výstup: ANO

USB port: Ano

Typ baterií: Li-Pol akumulátor

Voděodolnost: NE

Barva: černá

Rozměry výrobku:  Hmotnost: 0,036 kg
  Výška: 3 cm
  Šířka: 9,2 cm
  Hloubka: 1,1 cm

Item code: HYUMP366GB8FMB
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ROWENTA zastřihovač Wet & Dry

Zastřihávač na vlasy a tělo s výjimečnou účinností a přesností, 100% voděodolný WET / DRY systém pro možnost 
používání ve sprše. Ideální nejen na vlasy, ale i pro zastřižení nežádoucího ochlupení (podpaží, břicho, apod.)

Profesionální dlouhotrvající kvalitu zastřižení poskytuje vysoce kvalitní čepel z nerezové oceli

Vysoce odolný titanový povrch pohyblivých částí pro ostrost čepele a dlouhotrvající životnost

Unikátní čepel s ultra ostrými hranami zastřihne všechny typy vlasů jedním tahem

Jedinečný tvar hřebene zabraňuje shlukování vlasů pro dokonalý výsledek střihu

Plně omyvatelný: snadné čištění a maximální hygiena, velmi odolný motor

14 nastavitelných délek střihu, krok nastavení 2 mm

2 výměnné hřebenové nástavce: 1. nástavec: 7 pozic (3 - 15 mm), 
2. nástavec: 7 pozic (17 – 29 mm), bez nástavce: 1 mm

Snadná a přesná kontrola správné délky

Bez rizika neočekávané změny délky během stříhání

Síťové i bezšňůrové použití – samostatný chod 45 minut

Indikátor nabíjení

Cestovní pouzdro

Set pro snadnou údržbu: čistící kartáček a olej pro dlouhodobě komfortní použití

Vylepšený ergonomický tvar pro příjemnou manipulaci

Item code: TN5100F0

TEFAL žehlička Easygliss 22

Třívrstvá žehlicí deska Durilium – nejkluznější na trhu

Výjimečná kombinace 3 vrstev zajišťuje až o 20% vyšší kluznost, výjimečnou odolnost proti poškrábání a optimální 
distribuci páry

Extra snadné ovládání: inovativní automatické nastavení ideální kombinace teploty a páry dle tkaniny inovativní 
automatické nastavení ideální kombinace teploty a páry dle tkaniny pro dokonalé výsledky na všech tkaninách

Velký plnicí otvor pro snadnější plnění vodou, kapacita vodní nádržky 270 ml

Dvojí odvápňovací systém – zabudovaná kazeta a vyjímatelná tyčinka (ventil)

Úzká špice pro přesné žehlení všech míst a detailů

Systém Easy cord – snadná manipulace s přívodní šňůrou

Parní ráz 120 g /min

Variabilní pára 0-35 g/min

Příkon 2300 W

Anti-drip proti odkapávání

Široká pata pro extra stabilitu

Vertikální napařování, samočištění, kropení

Pohodlné držadlo

Délka přívodní šňůry 1,8 m

Item code: FV3922E0

1550
bodů
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ELECTROLUX tyčový mixér

Perfektní a velmi výkonný ruční ponorný mixér ESTM1456, v šedém provedení, 
s nohou z nerezové oceli. Příkon ponorného mixéru ESTM1456 je 600 W a délka 
přívodního kabele 1 metr, vám umožní pohodlný pohyb při práci s mixérem. Mixér 
ESTM1456 je vybavený nádobou na sekání o objemu 0,7 l a nádobou na mixování 
o 1 litru.

Technické parametry: Příkon: 600 W
   Noha z nerezové oceli
   Mixovací nádoba o objemu: 1 l
   Sekací nádoba o objemu: 0,7 l
   Šlehací metla
   Délka přívodního kabelu: 1 m
   Barva: bílá/tmavě šedá
   Rozměry: 390 × 62 × 82 mm
   Čistá hmotnost: 1,42 kg

Item code: ESTM1456

BEURER Krokoměr, sensor aktivity

Krokoměr, sensor aktivity po celý den, paměť na 30dní 
a 7 nocí, sledování aktivity i spánku, připojení 
bluetooth, správa naměřených hodnot v PC 
či smartphone, hodinky, alarm, pohodlné nošení

Item code: BEUAS81TURQ

Alkoholtester V-net AL-6000 lite, digitální

Kompaktní, přesný, spolehlivý, elegantně vypadající a snadno ovladatelný

AL 6000 můžete použít všude, kde je potřeba provádět prevenci užívání alkoholu

Vysoká přesnost a velký rozsah měření 0,0 – 4,0 promile

Počítadlo provedených měření

Kontrola množství vdechnutého vzduchu

Typ senzoru: Advanced Semi-conductor Oxide Senzor

Čas přípravy k měření: 20 s / Čas reakce: 4 s

Doba regenerace: 15 s

Baterie: 2 × 1,5V AA alkalická / Životnost baterie: 200 měření

Rozsah měření: 0,0 – 4,0 promile

Provozní teplota: +10 – +40°C

Přesnost: +/- 10 %

Kalibrace: doporučuje se při běžném používání po 6 měsících případně po cca 500 měření.

Životnost senzoru: cca 3000 měření (lze vyměnit)

Certifikát: CE

Záruka: 2 roky

Rozměry: 12,5 × 6,5 × 3,8 cm, hmotnost: 116 g

Item code: VNEAL6000

1800
bodů
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HYUNDAI Mikrosystém MS 132 DU3BL
CD, MP3, USB, LINE IN, BLUETOOTH, dálkové ovládání

Druh HiFi: mikrosystém

Technické parametry: Typ diskové mechaniky: horní vkládání / Přehrávaná média: CD; USB flash
Celkový výkon RMS (W): 10 / Přehrávané formáty: MP3; WMA /Tuner: digitální / Vlnový rozsah: FM
Automatické ladění: ANO / RDS Tuner: NE / Hodiny: NE Line-in vstup: ANO
Mikrofonní vstup: NE / AV vstup: NE
USB vstup: ANO
Bluetooth: ANO
Sluchátkový výstup: NE
HDMI výstup: ne
LCD displej: ANO
Dálkové ovládání v balení: ANO
Napájení: síťový 230 V
Wi-Fi: NE
Provedení výrobku: černá barva

Item code: HYUMS132DU3BL

TEFAL Multifunkční elektrický hrnec

12 funkcí, díky nimž si každý den snadno připravíte své jídlo: rýže/cereálie, rizoto, ohřev, dětské přesnídávky, 
omáčky, vaření na páře/polévky, jogurty, pečení/koláče, pečení s kůrčičkou/smažení, udržování teploty, 
nastavitelný čas vaření a odložitelný start

2,0 mm silný vnitřní hrnec s keramickým povrchem 
ve tvaru kosočtverce na dně misky zaručí nejlepší výsledky vaření

Nastavitelný čas vaření

Funkce udržování teploty

Přednastavení až na 24 hodin.

Příslušenství: parní koš, lžíce na rýži, lžíce 
na polévku, odměrka, podpěrka na lžíci a kuchařka

Item code: RK705138

TEFAL pekárna na chleba

3 nastavení hmotnosti (500g – 750g – 1000g)

3 nastavení zabarvení kůrky (světlá / střední / tmavá)

10 programů: Bezlepkový chléb, Sladký bezlepkový chléb, Bezlepkové 
koláče, Základní chléb, Rychlý základní chléb, francouzský chléb, celozrnný 
chléb, rychlý celozrnný chléb, sladký chléb/brioška, žitný chléb

6 programů: těsto na pizzu, těstoviny, koláč, kaše, cereálie, džem

1 program pouze pečení

Plastový povrch / Kapacita: 1kg

Odložený start: až 15 hodin / Funkce udržení teploty: 1 hodina

Nepřilnavý povrch: pečící nádoba a hnětací lopatka

Intuitivní ovládací panel s velkým LCD displayem

Příslušenství: knížka s 28 recepty, odměrka a lžíce, hnětací lopatka a hák

Item code: PF220838

2500
bodů
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ELECTROUX Mikrovlnná trouba EMS 21400 W

Elektronická, volně stojící

Příkon: 1250 W / objem vnitřního prostoru: 18,5 litrů

Průměr otočného talíře: 27 cm

Výkon mikrovlnného ohřevu: 800 W

Výkon grilu: 1000 W / 11 výk. stupňů + 1 gril

90 min. časovač + časovač grilu

Displej / digitální hodiny

Hlučnost 60 dB

Automatické programy

Automatické rozmrazovací programy 
(Univerzální program podle váhy)

Grilovací rošt / Horká vlna

Příprava nízkotučných pokrmů

Mikrovlnné vaření

Materiál vnitřku trouby: Lakovaná ocel

Item code: ELEEMS21400W

LENOVO Mobilní telefon VIBE C - černý

Procesor: Qualcomm® Snapdragon™ 210 1,1 GHz Quad-Core

Grafická karta: Adreno 304; Paměť RAM: 1GB

Vnitřní paměť: 8GB, (rozšiřitelná přes microSD až o 32GB, samostatný slot)

Displej: 5,0“ TN, FWVGA (854 × 480) kapacitní, multidotykový displej,

Datové sítě: WiFi 802,11 b/g/n, WiFi hotspot; Bluetooth 4.0 HS

SIM: DUAL SIM 1- micro SIM, 2 - SIM klasická

Fotoaparát: Integrovaný na zadní straně, 5 Mpx, LED přisvětlení

Kamera: Čelní 2 Mpx snímač s pevnou ohniskovou vzdáleností

Porty / sloty: microUSB v 2.0, 3,5 mm audio jack,

Ovládací prvky: Kolébkové tlačítko ovládání hlasitosti, 
tři dotyková ovládací tlačítka pod displejem

Senzory: A-GPS, senzor polohy, vibrace

Audio: 3,5 mm audio-jack

Baterie: 2300 mAh Li-Pol (uživatelsky dostupná)

Výdrž na baterii: Až 10 hodin práce ve 2G a 6 hodin ve 3G, 
stand-by režim až 23 dní

4G

Operační systém: Android 5.1 Lollipop

Softwarové vybavení: Facebook; Skype; Twitter; AccuWeather, Route 66, Evernote,

Google apps, Guvera Music, Txtr eBooks, sada her a další

Item code: LNVPA300115CZ
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ALCATEL chytré hodinky ONETOUCH GO WATCH SM03, Black/Dark Red

Technické specifikace:
 Tloušťka displeje: 12-13,6 mm; Průměr displeje: 49,2 mm
 Tloušťka náramku: 3,5 mm
 Šířka náramku: 22 mm
 Hmotnost: 55 g

Povrch: Náramek: Matný
 LCD: Leštěný

Akcelerometr; Gyro; Výškoměr; Pulzní senzor

E-compass; Bluetooth 4.0 LE

Vibrační motor

Zadní micro USB

IP67 (vodotěsné a prachuvzdorné)

Kompatibilita:
 Android verze 4.3 a vyšší
 iOS 7, iPhone 4S a vyšší
 Bluetooth 4.0 a vyšší

Obsah balení:
 Hodinky Alcatel go Watch, dobíjecí USM/microUSB kabel, návod

Item code: ALCWATCHGOSM03BR

TEFAL kontaktní rodinný gril

Tefal kontaktní gril XL Health Grill Classic - vysoce výkonný rodinný gril se snadnou údržbou

Příprava pro 6 – 8 osob díky velké ploše grilu (800 cm2)

Skvěle ogriluje jakékoliv maso díky vysokému příkonu (2400 W)

Snadné používání a údržba díky oddělitelné grilovací ploše vhodné pro myčku a unikátnímu tácku na šťávu

Nepřilnavý povrch grilovací desky

2 nastavení - pro grilování a pro BBQ

3 polohový termostat

1 unikátní tácek na šťávu a uložení přívodního kabelu

Oddělitelná grilovací plocha i tácek na šťávu, vhodné do myčky

Lakovaný kovový povrch

Item code: GC600010
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MICROSOFT Herní konzole Xbox One S 500 GB - bílá

Platforma: Xbox ONE S

Typ vnitřní paměti: HDD

Kapacita vnitřní paměti: 500 GB

Typ optické mechaniky: BD-ROM

HDMI: ANO

Počet USB 2.0: 0

Počet USB 3.0: 2

Integrovaný mikrofon: NE

LAN (Ethernet): ANO / Wi-Fi: ANO

Podpora paměťových karet: NE

Obsah balení: Konzole Xbox One S
  500 GB pevný disk (interní)
  Bezdrátový ovladač pro Xbox s 3,5 mm sluchátkovým konektorem
  Stojan pro konzoli (pro svislou orientaci)
  Kabel HDMI, kabel pro napájení ze zásuvky
  14denní zkušební Zlaté členství služby Xbox Live

Item code: XBXZQ900012

5500
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ELECTROLUX 
ERGO RAPIDO 
Bezsáčkový 
vysavač 2 v 1

ErgoRapido ZB3103 nové 
generace je bezsáčkový 
vysavač 2 v 1 (tyčový 
a ruční) s rotačním 
kartáčem, patentovaným 
systémem BRUSH ROLL 
CLEAN (BRC) 

Vysavač má cyklónovou 
jednotku. Má samostatně 
stojící polohu, LED diody 
integrované v podlahové 
hubici pro přehledný úklid

Akumulátor Li-Ion - 10,8 V

Objem nádoby na 
nečistoty je 0,5 l

Součásti je i dobíjecí 
stojánek s příslušenstvím 
(kartáček a štěrbinová 
hubice)

Samotná váha vysavače 
pouze 1,1kg a celkem 
2,5 kg

Item code: ZB3103

ETA Kuchyňský robot Mezo 0033 90010 bílý

Motor s příkonem 700 W a stabilizátorem otáček zajišťuje 
optimální výkon při zpracování surovin

Kovová převodová kola – pro dlouhou životnost převodovky 
i při větším zatěžování

Planetární systém míchání pro kvalitnější a systematičtější 
zpracování obsahu nádoby

Plynulá regulace otáček pro volitelnou rychlost a intenzitu 
zpracování surovin

Bezpečnostní tepelná pojistka zapůsobí při přetížení stroje 
a tak ochrání motor před zničením

Bezpečnostní systém výkyvného ramene:
 a) Umožňuje snadnou výměnu pracovních nástavců
 b) Obsahuje bezpečnostní pojistku proti nechtěnému  
   spuštění v otevřené poloze
 c) Usnadňuje manipulaci díky aretační pojistce 
   při zvednuté poloze

Otvor v krytu mísy pro snadné plnění surovin za chodu

Prostor pro navinutí 
napájecího kabelu

Maximální hladina 
akust. hluku je 83 dB(A)

Délka napájecího 
kabelu 1,2 m

Item code: 
eta003390010

TrueCam Autokamera A7S
Typ digitální kamery: kamera do auta

Menu v CZ/SK jazyku: ANO

Materiál těla: plast

Závit na stativ: ANO

Druh snímače: CMOS

Rozlišení (foto) (Mpix): 5

Optický stabilizátor: NE

Detekce pohybu: ANO

Noční režim displeje: ANO

Cyklické natáčení: ANO

G-senzor: ANO

Podsvícení kláves: ANO

Možnost zobr. trasy na PC: ANO

Detekce rychlostních radarů: ANO

3800
bodů

4000
bodů

Velikost LCD (cm): 6.8

Polohovatelný displej: ne

Podporované paměťové karty: microSD

Wi-Fi: NE; Propojení Bluetooth: NE

GPS: ANO

Max. roz. vid.: Full HD (1920×1080pxl)

Max. frekvence snímkování (sn./s): 30

Formát záznamu videa: MOV

Barva: černá; USB: ANO

HDMI výstup: ano

 Item code: trca7s
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Vysavač robotický iRobot Roomba 616

Úklid parket, lina, koberců a tvrdých ploch

Vhodné do domácností se zvířaty / Doporučeno na 3 pokoje (až 90 m2)

Nejchytřejší systém úklidu a navigace iAdapt

Procesor prestižní značky ARM

Adaptivní čisticí hlava 2. generace

Systém bočního úklidu v rozích a podél stěn Wall Follow

Systém ANTITANGLE

Akustická detekce nečistot

Automatické dobíjení v nabíjecí stanici / Doba nabíjení 3 hodiny

Filtrační systém – filtr z mikrovláken

Nárazník se zpomaleným dotykem

Velkokapacitní sběrný koš AeroVac

Výklopné madlo pro snadnou manipulaci

Vysokokapacitní baterie XLife s výdrží až 3 hodiny

Spotřeba při nabíjení max. 33 W / Spotřeba Stand-By max. 2 W

Rozměry (mm) 330 × 92 (80 tělo robota) / Hmotnost 3,6 kg / Hlučnost 60 dB

Item code: IROROOMBA616
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DELONGHI Espresso ECAM 22.110 B

Vyjímatelný zásobník na vodu má kapacitu 1,8 litru 
a ukazatel stavu vody

Ukazatel kapacity zásobníku na sedlinu: 
14 šálků / 72 hod

Patentovaný termoblok pro stálou teplotu espresa Nastavitelná tvrdost vody

Samočisticí funkce a odvápňovací program
Odnímatelná odkapávací miska s ukazatelem 
množství vody

Příkon: 1450 W Vodní filtr

Rozměry (š × v × h); hmotnost: 238 × 430 × 351 mm; 9 kg Vypínač elektrické energie pro nulovou spotřebu

Tryska na napěnění mléka pro krémovou pěnu Funkce pro úsporu energie

Lze používat zrnkovou i mletou kávu Funkce stand-by

Lze připravit až 2 šálky kávy najednou Item code: DELECAM22110B

Vyjímatelná spařovací jednotka s kapacitou 6 - 14 g

Nový velmi tichý mlýnek s 13ti možnostmi nastavení 
hrubosti mletí

Elektronická kontrola teploty

Funkce předpaření

Nastavitelná výška adaptéru pro různou velikost šálků 
(86 - 142 mm)

Automatické vypnutí přístroje

7000
bodů
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LG Pračka F6296ND

Technické parametry:
 Energetická třída A+++ / Spotřeba energie: 170 kWh
 Spotřeba vody (l za rok/220 cyklů) 9500 / Délka cyklu - Bavlna 40°C - 72 min
 Účinnost odstředění B; Hladina hluku praní: 54 dBa
 Hladina hluku odstředění:72 dBa

Programy:
 Počet programů 13; Baby Care (Dětská péče) Ano
 Boiling Care (Vyváření) Ano; Bio Care (Bio péče) Ano
 Cotton (Bavlna) Ano; Cotton quick (Bavlna - rychlý) Ano
 Synthetic (Syntetika) Ano; Delicate (Jemné) Ano
 Hand wash/wool (Ruční praní/vlna) Ano; Quick 30 (Rychlý 30) Ano
 Bulky (Přikrývky - Objemný) Ano; Bed cover (Přehozy - Lůžkoviny) Ano
 Máchání s odstředěním, Odstředění Ano

Počet přídavných možností 11 / Medic Rinse (Antialergické máchání při teplotě 40°C) Ano

Prewash (Předpírka) Ano / Rinse hold (Máchání s přidržením) Ano

Intensive (Intenzivní) Ano / Crease care (Nemačkavý) Ano

Tub clean (Čištění bubnu) Ano / Rinse only (Jen máchání) Ano

No spin (Bez odstředění) Ano / Child lock (Dětský zámek) Ano

Beeper on/off (Zapnutí/vypnutí zvukových upozornění) Ano

Time delay (Odložený start) Ano (3-19 hodin)

Item code: LGGF6296ND
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ETA Chladnička komb.136490000

Klíčové funkce kombinované chladničky ETA13649000

Vnitřní LED osvětlení; Nastavitelný termostat

Fresh zóna pro uskladnění čerstvého masa a ryb

XXL box na zeleninu a ovoce

Vybavení: Elegantní zapuštěná madla
 Skleněné police z bezpečnostního skla
 Nastavitelné dveřní přihrádky, do kterých se 
 pohodlně vejdou i dvoulitrové lahve
 Praktické tvořítko na led

Parametry:Energetická třída A+
 Rozměry: 60,5 cm (š) × 185,8 cm (v) × 60,5 cm (h)
 Celkový užitný objem 312 l 
 (chladničky 222 l / mraznička 90 l)
 Roční spotřeba energie 212 kWh
 Klimatická třída ST, třída mrazení ****
 Výškově stavitelné nožky
 Možnost jednoduché záměny stran otevírání dveří
 Snadno vyměnitelné dveřní těsnění
 Hmotnost 58 kg
 Autonomie při výpadku proudu: 21 hod
 Mrazící kapacita 4 kg (24 hod)
 Velmi nízká hlučnost 42 dB

Item code: eta136490000

AEG Pračka LAVAMAT L69682VFLC

Náplň prádla: 8 kg / Maximální rychlost odstřeďování: 1600 ot./min.

Neobyčejně nízké hodnoty spotřeby: 0,96 kWh, 
52, při programu bavlna 60° s náplní 8 kg

Prací programy: bavlna, bavlna ekonomický, syntetické, 
jemné, Wool Plus, Mini 30, Mix 20, snadné žehlení

Volba pro extra máchání / Funkce pro odstranění skvrn

Kontrola vyvažování náplně v bubnu

LCD číselný displej

Technologie Fuzzy Logic, reaguje na množství náplně

Protipěnový systém / Invertor motor / Dětský bezpečnostní zámek

Nožičky: 4 nastavitelné nožky / Ochrana proti přetečení

10 let záruka na motor

Vlastnosti:
Barva Bílá / Barva ovládacího panelu Bílá
Maximální rychlost odstřeďování (ot./min.) 1600
Materiál nádrže Carboran
Technologie praní Eco flap
Funkce zap./vyp., nastavení, Programmes, výběr otáček, start/pauza, 
výběr teploty, FuzzyLogic - množstevní automatika

Item code: AEGL69682VFLC

10000
bodů

46 Věrnostní program AKCE JAKO PRASE

STAVEBNINY 2017

13000
bodů



47

Věrnostní program AKCE JAKO PRASE

E
LE

K
T

R
O

N
IK

A

CANON Fotoaparát zrcad. EOS 1300D + 18-55 IS II

Obrazový snímač
 Typ: Přibližně 22,3 × 14,9 mm
 Efektivní pixely: Přibližně 18,0 megapixelu
 Pixely celkem: Přibližně 18,7 megapixelu
 Poměr stran: 3:2
 Nízkopásmový filtr: Vestavěný/fixovaný
 Čištění snímače: Ruční čištění a pořizování dat pro odstranění prachu
 Typ barevného filtru: Primární barvy

Obrazový procesor
 Typ: DIGIC 4+

Objektiv Montáž objektivu: EF/EF-S
 Ohnisková vzdálenost: Ekvivalent 1,6násobku ohniskové vzdálenosti objektivu

Lehké kompaktní provedení, stabilizátor obrazu s rozsahem 4 EV

Rozsah od širokoúhlého záběru po krátký teleobjektiv

Asférické prvky objektivu pro získání kontroly nad zkreslením

Zaostřovací vzdálenost pro fotografování zblízka 0,25 m

Povrchová úprava Super Spectra

Kruhová clona

Vysokorychlostní automatické zaostřování

Item code: CANEOS1300D1855ISB
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SAMSUNG Televize UE40K5572

Úhlopříčka obrazovky: 101 cm (40")

Rozlišení displeje: Full HD; Frekvenční index: 400 Hz

Zobrazovací frekvence panelu (Hz): 50;

Technologie displeje: LED; HDR: Ne

Počet tunerů: 1 tuner (s nahráváním); Smart TV: Ano

HbbTV: Ano; Wifi: Integrovaná

APPLE Dotykový tablet iPad Air 2 
Wi-Fi 32 GB 9.7“, 32 GB, WF, BT, Apple iOS - stříbrný

Úhlopříčka displeje: 9,7“
Rozlišení displeje: 2048 × 1536 bodů

Počet jader: tříjádrový procesor; Typ procesoru: Apple A Series

Označení procesoru: A8x; Frekvence procesoru (MHz): 1500

Kapacita flash paměti: 32 GB; Velikost paměti RAM: 2GB

Akcelerometr (G-Sensor): ANO; Gyroskop: ANO

Web kamera: přední; zadní

Rozlišení přední kamery (Mpix): 1,2; Rozlišení zadní kamery (Mpix): 8

Wi-Fi: ANO; Bluetooth: ANO; 3G: NE; 4G/LTE: NE; GPS: NE

Integrovaný mikrofon: ANO; TV tuner: NE

Podpora paměťových karet: NE

Podporované paměťové karty / typ karty: nepodporuje paměťové karty

Sluchátkový výstup: ANO; USB porty: Lightning konektor

Dokovací klávesnice: NE

Výdrž baterie (hod.): 10

Operační systém: Apple iOS

OS v češtině: ANO

Obsah pro děti a školáky: NE

Item code: APPMNV62FDA

TV tuner: DVB-C; DVB-S2; DVB-T; DVB-T2 (H.265); DVB-T2 (H.265) - Certifikováno ČRa

Integrovaný DVD přehrávač: NE; Nahrávání dig.TV vysílání: ano

Operační systém TV: Tizen; Výkon L+R (W): 20; HDMI vstup: 3; Scart AV: 0; LAN (Ethernet): ANO

USB 2.0: 2; USB 3.0: 0; Energetická třída: A; Hotelový mód: ANO

Příkon v zapnutém stavu prům.: 54 W; Příkon v pohotovostním režimu: 0,3 W

Příkon ve vypnutém stavu (W): 0; Napájení autozapalovač 12V: NE

Hmotnost bez podstavce: 8 kg; VESA standard uchycení: 200 × 200 mm

Výška bez podstavce: 53.97 cm; Šířka bez podstavce: 91.76 cm; Hloubka bez podstavce: 5.49 cm

Barva TV: titan

Item code: samue40k5572

15000
bodů
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LG Televize 55UH605V

Úhlopříčka obrazovky 139 cm (55"); Rozlišení displeje Ultra HD (4K)

Frekvenční index 1200 Hz; Zobrazovací frekvence panelu 100 Hz

Technologie displeje LED; HDR Ano; Technologie TV

Počet tunerů 1 tuner (s nahráváním); Smart TV Ano; HbbTV Ano; Wifi Integrovaná

TV tuner DVB-S2, DVB-T, DVB-C, DVB-T2 (H.265), DVB-T2 (H.265) - Certifikováno ČRa

Integrovaný DVD přehrávač Ne; Nahrávání dig.TV vysílání ano

IPS panel Ano; Operační systém TV webOS 3.0

Upscaling do rozlišení UHD Ano; Výkon L+R 20 W; HDMI vstup 3; LAN (Ethernet) Ano

USB 2.0 1; Sluchátkový výstup Ano

Technické parametry:
 Energetická třída A+
 Příkon v zapnutém stavu prům. 78 W; příkon v pohotovostním režimu 0,3 W
 Hmotnost bez podstavce 17,8 kg; Výška bez podstavce 72.2 cm; Šířka bez podstavce 124 cm
 Hloubka bez podstavce 5.7 cm; VESA standard uchycení 300 × 300 mm; Barva TV stříbrná

Rozměry
Šířka výrobku 124 cm
Výška výrobku 77,8 cm
Hloubka výrobku 23,7 cm
Hmotnost výrobku 18,1 kg

Item code: lgg55UH605V
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LG Chladnička komb. LG GBB59PZJZS

Hrubý objem 348 litrů; Čistý objem (chladničky/mrazničky) 318 (225 / 93) litrů

Displej Vnitřní LED

Energetická třída A++

Spotřeba energie 240 kWh/rok (0,66 kWh/den)

Mrazící výkon 9 kg/den

Akumulační doba 16 hod.

Počet teplotních senzorů 4

Klimatická třída SN-T

Hlučnost 37 dB

LG Lineární kompresor (záruka 10 let) + Total No Frost

Multi Air Flow – rozšířené proudění chladného vzduchu

Moist Balance Crisper™ 
– udržení optimální úrovně vlhkosti (ovoce + zelenina)

Smart DiagnosisTM 
– inteligentní diagnostika

Zero Clearance 
– při otevření dveří v úhlu 90° lze plně otevřít zásuvky, 
dveře nepřesahují

Ochrana dveřního těsnění 
– zabránění růstu plísní a deformaci těsnění; Madla – kapsa

Expresní mrazení, Alarm otevřených dveří, 
Eco Friendly režim, Power On/Off

Vybavení chladničky:
  Osvětlení interiéru LED
 Police z tvrzeného skla 3
 Zásuvka - horní NE
  Zásuvka - spodní 1 
 (Moist Balance Crisper™ - na ovoce a zeleninu)
 Držák na vajíčka ANO

Vybavení mrazničky:
  Zásuvky / police 3 (1× Big Box) / 2 (drátěné)

Technické parametry:
  Rozměry (š × v × h) 599 × 1900 × 665 mm
 Hmotnost (čistá/balení) 74 / 81 kg
  Možnost otočení dveří AN0
 Barva Platinum Silver 3. Generace (nerez)

Item code: LGGGBB59PZJZS
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APPLE Mobilní telefon iPhone 7 32 GB - Black

Úhlopříčka displeje (palce) ("): 4.7; Typ displeje: Retina HD; Rozlišení displeje (bodů): 750 × 1334

Počet barev displeje: 16,7 miliónů; Počet jader: čtyřjádrový procesor

Frekvence procesoru (MHz): 2370; Počet SIM karet: Single SIM

Konstrukce telefonu: dotykový; odolný; Systém telefonu: iOS 10

Interní paměť: 32 GB; Velikost paměti RAM: 2GB; GPS: ANO; Síťová frekvence (MHz): 1800; 1900; 850; 900

Podporované paměťové karty / typ karty: nepodporuje paměťové karty

Síťová frekvence (3G) (MHz): 1900; 2100; 850; 900; 3G: ANO; 4G/LTE: ANO

Bluetooth: ANO; IrDa infraport: NE; GPRS: ANO; HSCSD/HSDPA: ANO

EDGE: ANO; Wi-Fi: ANO; Integrovaný fotoaparát: ANO

Rozlišení hlavního fotoaparátu: 4032 × 3024 (12 Mpx); Integrovaný blesk/přisvětlení: ANO

Automatické ostření: ANO; Rozlišení videozáznamu: 3840 × 2160

Rozlišení předního fotoaparátu: 3088 × 2144 (7Mpx); Typ akumulátoru: Li-Ion

Kapacita akumulátoru (mAh): 1960; Pohotovostní doba (hod.): 240

Doba hovoru (min): 720; 3,5 jack: NE; FM rádio: NE; Vibrace: ANO; USB port: Lightning konektor; HDMI: NE

NFC: ANO ; Akcelerometr (G-Sensor): ANO; Typ Sim karty: nano Sim; Výměnné kryty: NE

Kompatibilita GSM: Apple iPhone 7

Item code: APPMN8X2CNA

14000
bodů
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AEG Sušička prádla 
LAVATHERM T76788IHCS

Kapacita sušičky (kg): 8.0

Způsob sušení: Tepelné čerpadlo

Vnitřní osvětlení: LED

Funkce proti pomačkání prádla: ano, standardní 90 minut

Indikátory fáze sušení: funkce proti pomačkání - konec, zchlazování, suché do skříně, sušení, extra suché, žehlení, 
lehce suché

Další indikátory: kondenzace, zanesený filtr, nádrž

Designová řada: AEG-Electrolux P10

Funkce: budík, zpožděný start, sušení Plus, prodloužená fáze proti mačkání, zap./vyp., reverzní, start/pauza, čas

Příkon: 900 W

Energetická třída: A++

Hlučnost při sušení dB(A): 66

Čas sušení v cyklu „bavlna, suché do skříně": 154 min

Technologie tepelného čerpadla dosahuje nebývalé energetické účinnosti - až o 40 % úspory energie navíc

Senzor sušičky: senzor snímá, kdy jsou šaty usušené na stanovené úrovni

Senzorem upravovaný čas sušení. Na základě vyhodnocení vlhkosti může být prodloužen

Programy pro bavlnu: suché do skříně, suché do skříně plus, extra suché, připraveno k žehlení

Programy pro syntetiku: suché do skříně , extra suché , připraveno k žehlení

Dlouhá fáze proti krčení usušeného prádla.

Spotřeba energie (program sušení bavlny k uložení): 
jen 0 (1,99) kWh po sušení s odstředěním 
s 1400 (1000) ot./min.

Zpětný chod bubnu uvolní šaty a zabraňuje zamotání 
a pomačkání

Rozměry a instalace:
Výška: 850 mm
Šířka: 600 mm
Hloubka: 600 mm
Hloubka s přesahy (vč. dvířek, desky ap.): 630 mm 
Čistá hmotnost: 47,96 kg

Item code: AEGT76788IHCS

20000
bodů
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APPLE 
Mobilní telefon iPhone 6s 32GB- Silver

Úhlopříčka displeje (palce) („): 4.7

Typ displeje: Retina HD

Rozlišení displeje (bodů): 750 × 1334

Počet barev displeje: 16,7 miliónů

Počet jader: dvoujádrový procesor

Frekvence procesoru (MHz): 1500

Počet SIM karet: Single SIM

Konstrukce telefonu: dotykový

Systém telefonu: iOS 9

Interní paměť: 32 GB

Velikost paměti RAM: 2GB

Podporované paměťové karty 
/ typ karty: nepodporuje paměťové karty

GPS: ANO

Síťová frekvence (MHz): 1900; 2100; 850; 900

Síťová frekvence (3G) (MHz): 1900; 2100; 850; 900

3G: ANO; 4G/LTE: ANO

Bluetooth: ANO

IrDa infraport: NE

GPRS: ANO

HSCSD/HSDPA: ANO

EDGE: ANO

Wi-Fi: ANO

Integrovaný fotoaparát: ANO

Rozlišení hlavního fotoaparátu: 4032 × 3024 (12 Mpx) 

Integrovaný blesk/přisvětlení: ANO

Automatické ostření: ANO

Rozlišení videozáznamu: 3840 × 2160

Rozlišení předního fotoaparátu: 2560 × 1920 (5 Mpx)

Typ akumulátoru: Li-Pol

Kapacita akumulátoru (mAh): 1715

Pohotovostní doba (hod.): 240

Doba hovoru (min): 840

3,5 jack: ANO

FM rádio: NE

Vibrace: ANO

USB port: Lightning konektor

HDMI: NE

NFC: ANO

Akcelerometr (G-Sensor): ANO

Typ Sim karty: nano Sim

Výměnné kryty: NE

Kompatibilita GSM: Apple iPhone 6s

Item code: APPMN0X2CNA
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Ručník froté 50 x 90 cm f ialová

Sametově hebký ručník z kvalitního froté, 
100% bavlna; rozměr 50 × 90 cm

Item code: KOMFORT01_22

Ručník froté 70 x 140 cm f ialová

Sametově hebký ručník z kvalitního froté, 
100% bavlna; rozměr 50 × 90 cm

Item code: KOMFORT02_22

Ručník froté 50 x 90 cm šedá

Sametově hebký ručník z kvalitního froté, 
100% bavlna; rozměr 50 × 90 cm

Item code: KOMFORT01_03

Ručník froté 70 x 140 cm šedá

Sametově hebký ručník z kvalitního froté, 
100% bavlna; rozměr 50 × 90 cm

Item code: KOMFORT02_03

Ručník froté 50 x 90 cm modrá

Sametově hebký ručník z kvalitního froté, 100% 
bavlna; rozměr 50 × 90 cm

Item code: KOMFORT01_15

Ručník froté 70 x 140 cm modrá

Sametově hebký ručník z kvalitního froté, 100% 
bavlna; rozměr 50 × 90 cm

Item code: KOMFORT02_15

Ručník froté 50 x 90 cm zelená

Sametově hebký ručník z kvalitního froté, 
100% bavlna; rozměr 50 × 90 cm

Item code: KOMFORT01_20

Ručník froté 70 x 140 cm zelená

Sametově hebký ručník z kvalitního froté, 100% 
bavlna; rozměr 50 × 90 cm

Item code: KOMFORT02_20

150
bodů

250
bodů

250
bodů

150
bodů

250
bodů

150
bodů
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LEIFHEIT Clean Twist Mop

Rotační úklidový set určený pro mytí podlah bez kontaktu rukou 
a špinavé vody. 

Vhodný pro dlažbu a kamenné podlahy

Novinkou je rotační systém umístěný přímo v držadle, možnost 
rychlého ukončení přímo uživatelem, nová velká rotační komora, 
která lze jednoduše a rychle zasadit do vědra, univerzální 20 l 
vědro se dvěma držadly, flexibilní rotační kloub

Třásně mopu z mikrovlákna pro intenzivní vstřebávání nečistot

Set obsahuje: tyč, rotační komoru, 20 l vědro
Možnost nákupu náhradní hlavice

Item code: 52019

VS MAGO deka červená, 130 x 180 cm

Každodenní chvíle pohody a odpočinku si jistě více užijete s výjimečně měkkou a hřejivou dekou Mago

Pocit luxusu umocňuje imitace ovčí vlny, která je na spodní straně přikrývky

Deka je vyrobena z mikrovlákna. Baleno se stuhou ve vinylovém obalu se zipem

Rozměry: deka 130 × 180 cm, balení 38 × 31 × 14,5 cm.

Item code: F5600101AJ3

LEIFHEIT Vysavač na okna Window Cleaner

Vysává a leští okna beze skvrn. Inovativní čištění oken díky 
elektrickému odsávání vody

Vhodný na klasická i střešní okna, zrcadla, sprchové kouty, 
dlaždice

Špičková kvalita, vyrobeno v Evropě. Kompatibilní s Leifheit 
Click systémem - ideální pro vysoká okna, světlíky a zimní 
zahrady. Standby senzor pro maximální výdrž baterie 
(cca 35 min)

Velký otvor nádrže pro snadné vyprazdňování a komfortní 
čištění

Široká gumová stírací čepel: 28 cm

Item code: 51000

1400
bodů

1750
bodů
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Věž skládací kalíšky 9 ks

Plastové pyramidy rozvíjejí motoriku dětských 
ruček, ale i logické uvažování nejmenších

Pyramida z plastových kelímků - 9 ks

Item code: 101185

Kostka MaaMaa

Budete se divit, jak rychle se vaše děti naučí poznávat 
tvary a tuto hračku si velmi oblíbí

Kostka MaaMaa: skládá se z šesti barevných dílů 
s výřezy různých tvarů součástí jsou vkládací tvary

Rozměr výrobku: 13 × 13 cm

Item code: 101080

Auto terénní RC 17 cm

Auto na dálkové ovládání (27 MHz) se kterým se můžete stát skutečnými hrdiny
na silnici. Jedinečné autíčko X-POWER je snem každého kluka!

Napájení: 3 × 1,5 V + 2 × 1,5 V baterie

Měřítko 1:24

Velikost: 18 cm

Doporučený věk: 3+

Baterie nejsou součástí balení

Item code: 110814

MINDOK SMART - Vikingové v bouři

Vikingové v bouři je logická hra ze série Smart Games. Vikingské lodě jsou
uprostřed oceánu lapeny v obřím hurikánu. Dokážete je navigovat ven 
z bouře? Vikingové v bouři jsou originální logická hra, ve které se lodě
pohybují pomocí otáčení jednotlivých dílků s vlnami. Ale pozor! 
Často jeden z dílků blokuje otáčení ostatních. Pouze velmi 
statečný a zároveň velice chytrý Viking má šanci vyvést 
svoji loď z vlnobití způsobeného ohromnou bouří.

Item code: 134

Klasická dřevěná houpačka

Houpačka je jedno z nejlepších řešení, jak udělat vašim 
dětem radost – jsou totiž velmi levné a děti mají houpačky 
rádi. Můžete je zavěsit na dětskou sestavu, na strom nebo 
je umístit do bytu

Rozměr: 35 × 27 × 24 cm

Item code: 201228

130
bodů 200

bodů

400
bodů

400
bodů

750
bodů



Velký maňásek Fiesta Crafts, opička

Velký maňásek Fiesta Crafts, opička

Maňásci podporují představivost dítěte. Tito maňásci jsou plně interak-
tivní. Pohybují se jim ústa a ruce dokážou tak dítě skvěle zabavit

Díky precizně vypracovaným detailům hlavy i nohou vypadají maňásci 
velmi realisticky

Po vstrčení ruky do maňáska zvířátko ožije a rozvíjí tak dětskou fantazii 
a podporuje děti v hraní vlastního divadla nebo příběhu

Díky velmi jemnému materiálu je maňásek také skvělý 
společník do postýlky

Velikost maňáska: 330 mm, od 24 měsíců

Item code: YOOT2343

MINDOK Hra Carcassonne

Carcassonne je populární společenská desková hra pro 2 až 5 hráčů, 
která zabaví celou rodinu na dlouhé hodiny. Tato taktická stolní hra 
vám přináší s každým tahem nové možnosti. Hra obsahuje celkem 72 
stavebních karet, z kterých postupným přikládáním vzniká podoba kra-
jiny s městy a kláštery, cestami a loukami a je každým dalším tahem 
větší a větší. Vznikají cesty, města, louky a kláštery, na které můžete 
umisťovat své figurky, abyste sbírali body. Body se započítávají jak v 
průběhu hry, tak na jejím konci, a proto je vítěz znám až po konečném 
sčítání. Tak jako je jihofrancouzské město Carcassonne pověstné svým 
jedinečným opevněním, tak se hra Carcassonne stává pověstnou svou 
úspěšností. Od jejího uvedení na trh v roce 2001 se prodalo již několik 
milionů kusů. 

K základní hře Carcassonne lze postupně dokupovat různá rozšíření, na 
pořadí nezáleží

Každé rozšíření přináší nové variace a taktické možnosti hry

Doporučená věková hranice je osm let, ale v základní verzi zvládají hru i 
mladší děti. Zato se všemi dodatky
potrápí i některé dospělé.

Item code: 010
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MINDOK Fauna

Fauna je hra, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. 

360 zvířat čeká na to, abyste správně určili nebo odhadli jejich váhu, 
délku, délku jejich ocasu a výskyt na mapě světa. Čím přesněji se trefíte, 
tím více bodů získáte. 

Hra obsahuje 180 velkých karet s 360 zvířaty, herní plán s mapou světa 
a také 70ti stránkovou knížku s popisy všech zvířat. 

V roce 2009 byla Fauna jako vůbec první hra se znalostním prvkem 
v historii nominována na cenu Spiel des Jahres v Německu.

Item code: 066
1200

bodů



Kočárek Ewa

Kočárek pro panenky v moderním designu s nastavitelnou ruko-
jetí dle výšky Vašeho dítěte
Dalším příslušenstvím kočárku pro panenky jsou vyjímatelná 
taška na přenášení panenky, závěsná taška na rukojeti kočárku, 
kam uložíte veškeré příslušenství pro panenku a látkový košík 
pod kočárkem

Max. velikost panenky: 40 cm

Rozměr kočárku: 60 × 55 × 28 cm (d, v, š)

Item code: 209991

Autodráha Buddy Toys BST 1301 Oval 1:43

Klasická oválná autodráha o délce 301 cm je vybavena analogo-
vým systémem, 2 závodními auty a ovladačem s turbem. Nesmí 
chybět ve výbavě žádného kluka! Vhodné od 6 let.

Vlastnosti:
 Analogový autodráhový systém
 2 × závodní autíčko vybaveno silným magnetem
 Počítadlo
 Ochranné zábradlí dráhy
 Ovladač s Turbem

Parametry:
 Délka: 301 cm
 Měřítko: 1:43
 Rozměry sestavené autodráhy: 150 × 70 cm
 Šířka autodráhy: 11,54 cm

Item code: BDD57000502
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Plyšová hračka Baby FEHN 
plyšový medvěd OSKAR - velký

Plyšová hračka z jemného sametového materiálu je vhodná pro děti 
od narození. Velký plyšový medvěd se určitě stane nepostradatelným 
kamarádem vašeho děťátka. Vysoce kvalitní produkt, který stimuluje 
zrakové, sluchové a hmatové smysly vašeho dítěte.

Bezpečnost testována podle standardů evropské bezpečnosti

Vysoce kvalitní produkt, který stimuluje zrakové, sluchové a hmatové 
smysly vašeho dítěte

Může sloužit jako pomůcka při učení např. kde má medvídek oči, uši..

Vyrobeno z jemného sametového materiálu

Vhodné pro děti od narození

Parametry: délka: 65 cm, váha: 1 kg

Item code: PRTFB91847

1500
bodů



SYMA kvadrokoptéra X5HW 4, RTF, s kamerou, WiFi, RC set 2,4G Hz, bílá

Technické specifikace
Rozlišení videa MOV: 640 × 480 pixelů
Rozlišení foto JPEG: 0,3 MPX
WiFi pro přenos dat do mobilního telefonu

Ovládací aplikace: SYMA FPV - kompatibilní s iOS a Android

Baterie: Li-Po baterie 3,7V/500 mAh 1S

Doba nabíjení: cca 60 minut

Doba letu na jedno nabití: cca 8 minut

Maximální dosah ovládání modelu je 50 - 100 metrů

Balení obsahuje
 Kvadrokoptéra Syma
 Vysílač 2,4GHz
 Kamera
 8 × vrtule
 Sada ochranných oblouků
 Li-Pol akumulátor 3,7V/500mAh
 USB nabíječ pohonného akumulátoru
 Šroubovák

Item code: SYMX5HW4W
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SYMA Micro kvadrokoptéra X11C 4, RTF, s kamerou, RC set 2,4 GHz, červená

Technické specifikace letounu:
 Rozměry: 152 × 152 × 37 mm
 Hmotnost: 37 g
 Velikost vrtule: 65 mm
 Stavební náročnost: S0
 Náročnost pilotáže: P0

Balení obsahuje:
 Kvadrokoptéra Syma
 Vysílač 2,4 GHz
 HD kamera
 8 × vrtule
 Li-Pol akumulátor 3,7 V/200 mAh
 USB nabíječ pohonného akumulátoru
 Micro SD karta 4 Gb
 Čtečka Micro SD karty

Item code: SYMMICROX11C4R

SYMA kvadrokoptéra X8HW 4, RTF s kamerou, WiFi, RC set 2,4 GHz, stříbrná

Technické specifikace letounu:
 Rozlišení videa MOV: 720 × 1280 pixelů s 20 snímky/sekundu
 Rozlišení foto JPEG: 1 MPX
 Micro SD karta pro ukládání dat WiFi pro přenos dat do mobilního telefonu
 Ovládací aplikace: SYMA FPV - kompatibilní s iOS a Android
 Baterie: Li-Po baterie 7,4V 2000 mAh 2S
 Doba nabíjení: cca 200 minut
 Doba letu na jedno nabití: cca 10 minut
 Maximální dosah ovládání modelu je 50 - 100 metrů
 Délka [mm]: 500; Šířka [mm]: 500; Výška [mm]: 190
 Hmotnost [g]: 614
 Velikost vrtule [mm]: 228 Stavební náročnost: S0; Náročnost pilotáže: P0

Balení obsahuje:
 Kvadrokoptéra Syma
 Vysílač 2,4GHz
 HD kamera
 8 × vrtule
 Sada ochranných oblouků
 Li-Pol akumulátor 7,4V/2000mAh
 Nabíječ pohonného akumulátoru
 Micro SD karta 4Gb
 Čtečka Micro SD karty
 Šroubovák

Item code: SYMX8HW4S
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Stolní fotbal

Stolní fotbal s hrací plochou 115 × 58 cm z 5 mm laminované desky se zeleným nátěrem

V příslušenství 4 míčky

rozměr 61 × 122 × 78 cm

hmotnost 22,6 kg

Item code: 62140
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Ping pongový stůl

Vnitřní ping pongový stůl skládací s hrací deskou 
z 19mm dřevotřísky a 4 kolečky umožňujícími 
snadnou manipulaci držák na pálky 
a míčky (pálky a míčky nejsou 
součástí příslušenství)

Rozměry 274 × 152,5 × 76 cm

Hmotnost 52 kg

Item code: 7050.002
9000

bodů
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SCHWARZWOLF RAVIK
multifunkční elastický pás s kapsou, červený

Elastický nepromokavý pásek Schwarzwolf s pružnou kapsou a karabi-
nou, zapínání na voděodolný zip. Kolem zipu jsou všity reflexní proužky, 
kapsa má integrovaný výstup pro sluchátka. Dobře sedí, nezavazí. Je 
tak vhodný pro turistiku, cyklistiku, běh a jiné sporty. Velikost kapsy se 
přizpůsobí vloženému obsahu. Baleno v dárkové krabičce

Item code: F5300601SA3

SCHWARZWOLF LAKAS 
dynamo svítilna s USB nabíječkou

Značková (3 LED) svítilna/dynamo Schwarzwolf s USB 
nabíječkou na mobilní telefon

Součástí je USB kabel s jack výstupem. Samozřejmě 
můžete použít vlastní USB kabel

Baleno v dárkové krabičce. Váha: 108 g

Item code: F2300300SA3

SCHWARZWOLF ALIZE čelovka se senzorem

Značková, velmi lehká čelovka s možností senzorického ovládání LED žárov-
ky technologie CREE.

Čelovka je výklopná a lze využívat dva režimy jejího ovládání. Můžete ji tak 
zapínat standardně pohodlně umístěným tlačítkem nebo lze spustit režim, 
ve kterém na zapnutí či vypnutí reaguje pohybové čidlo

Baleno v dárkové krabičce.

Svítivost: 140 lumenů

Hmotnost: 96 g

Item code: F2300400AJ3

RUCANOR Volejbalový míč

Měkký odlehčený gumový tréninkový/
rekreační volejbalový míč.

Item code: 27357-01
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RUCANOR Fotbalový míč RADIAN +

Vynikající rekreační tréninkový míč na fotbal, vyroben 
z PU. Duše 100% natural latex (80-85 gr) s Hi-Tech 
butyl ventilem.

Barva: různé barevné vzory.

Item code: 27387

RUCANOR Sada pro stolní tenis TTB set super

Rekreační set na stolní tenis. 2 pálky a tři míčky v praktickém 
obalu se zipem

Item code: 27225

SPOKEY LILT I Závěsný posilovací systém

Závěsný posilovací systém je víceúčelový posilovač, který funguje na principu posilování vlastní hmotností. 
Systém se skládá z popruhů, které lze snadno uchytit do dveří. Konce popruhů jsou opatřeny kvalitními 
gumovými úchopy. Jednoduchý, ale velmi efektivní systém posilování proti vlastní hmotnosti je velice 
oblíbeným druhem posilování pro svou vysokou účinnost a nízké pořizovací náklady. Po jednoduché 
instalaci posilovací systém umožňuje maximálně efektivně posilovat svalstvo celého těla. 

Jednoduchý a účinný posilovací systém

Konce popruhů opatřeny protiskluzovými gumovými úchopy

Umožňuje velmi efektivní posilování všech svalových partií

Minimální rozměry

Snadná manipulace

Snadná a rychlá instalace

Nastavitelná délka pásů

Max. hmotnost uživatele 100 kg

Item code: K838346

650
bodů

700
bodů

850
bodů

69

Věrnostní program AKCE JAKO PRASE

S
P

O
R

T



SPOKEY MIRAGE 
Trekingové hole 
s nastavitelnou výškou

Třídílné trekkingové hole výškově nasta-
vitelné se Systémem Anti-shock - tlumí 
nárazy a chrání klouby před přetížením. 
Nastavitelná výška holí umožňuje přizpů-
sobit potřebnou délku holí uživateli 
i různorodostí terénu. Protiskluzové ruko-
jeti - vyrobeny z materiálů, které zajišťují 
pevné uchopení.

Parametry:
 materiál: hliník 6061
 počet dílů: 3
 rukojeť: protiskluzová 
    hmota (PP/PPC)
 pásek: standardní
 uzamčení částí hole: vnitřní
 tlumení nárazu: ano 
    (Anti Shock)
 hrot: slinutý karbid
 talířek: vyměnitelný
 váha (2 hole): 580 g
 délka: 105-135 cm
 délka po složení: 66 cm
 dodatečné prvky: koncovky 
    na hůlky

Item code: K837226

850
bodů

RUCANOR 
Tenisová raketa 
Empire 266 vel. 3

Tenisová raketa senior hliník/titan. 
Měkké PU uchopení. Včetně 3/4 
obalu.

Item code: 13493_L3

HUSKY cyklobatoh BALOT černý

Univerzální batůžek nejen na kolo

Anatomicky tvarovaný odvětrávaný zádový systém

Prodyšné polstrování na anatomicky tvarovaných ramenních popruzích

2 hlavní komory a 2 přední kapsy

Boční sítované kapsy

Hrudní a bederní popruh

Příprava a vývod na vodní vak

Pláštěnka

Vnitřní organizér

Reflexní prvky

210D Nylon ripstop s nepromokavou úpravou

Hmotnost: 500 g

Objem: 12 l

Rozměry: 48 × 23 × 10 cm

Item code: 8592287007879

1300
bodů

1600
bodů
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HUSKY spací pytel Magnum

Nejteplejší spací pytel řady Husky Outdoor s širokým uplatněním na toulkách v přírodě od jara do zimy. Jeho 
vysoce kvalitní náplň tvoří polyesterové čtyřkanálkové duté vlákno Hollowfibre s maximální nadýchaností (LOFT).
Speciální vnější materiál Nylon Taffeta pokrytý vodoodpudivou vrstvou dělá z Magnumu opravdu těžký kalibr 
do nepohody

Hmotnost: 1870 g

Konstrukce: dvouvrstvá

Náplň: 2 × 200 g/m2 invista hollowfibre

Příslušenství: kompresní obal

Rozměry: 85 × 220 cm

Rozměry sbaleného spacáku: 40 × 25 cm

Rozšiřitelnost: ne

Sezónnní určení: třísezónní

Spojovatelnost: ano

Teplotní určení extrem: -15°C, low

Comfort: -9°C, High comfort -2°C

Vnější materiál 70D 190T nyl

Item code: HUMAGNUM

HUSKY 
samonafukovací karimatka Folly

Rozměr: 180 × 51 × 2,5 cm

Rozměr obalu: 25 × 17 cm

Hmotnost: 690 g

Materiál: 68D Polyester Honey Comb Ripstop

Odlehčená vnitřní výplň

Obal

Barva: sv. zelená

Item code: 2H0-4888

HUSKY taška GRAPE 60l černá

Stylová cestovní taška, kterou můžete využít také na své sportovní aktivity.

Technické parametry: 
 objem: 60 l
 hmotnost: 1000 g
 rozměry: 62 × 30 × 33 cm
 materiál: 600D Polyester Dobby Dots s nepromokavou úpravou

Hlavní přednosti:
 nastavitelná délka popruhu
 přední kapsa na drobnosti
 vnitřní organizér
 kapsa na boty
 postranní madla pro snadnou manipulaci

Využití: Taška pro sport i volný čas.

Item code: GRAPE60

1700
bodů
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SPOKEY Stepper Nordic Walking s rameny

Stepper Nordic Walking s rameny je multifunkční zařízení, které 
umožňuje simultánní trénink všech svalových skupin. Umožní Vám 
trénovat nohy, paže, hrudník i ramena. Přístroj je ideální jako pří-
prava na dovolenou, turistiku, vhodný jako trénink pro lyžaře a pro 
modelování hýždí a stehen.

Item code: K838410

YEDOO Koloběžka Two 02 - zelená

Technická specifikace:
 Rám: Hi-ten ocel; Vidlice: Hi-ten ocel
 Představec: Ocelový; Hlavové složení: Ložiskové
 Řídítka: Ocelová; Madla: Tvarovaná s rozšířenými konci
 Brzdové páčky: Sparkle; Brzdy: 1× „V“ Alu Winzip
 Kola: 12"/12"; Ráfky: Hliníkové
 Náboje: Ocelové; Ložiska: Konusová
 Rychloupínací páčky (přední/zadní): ne/ne
 Pneumatiky (přední/zadní): Innova; 
 Max. nahuštění (přední/zadní): 2,5 bar/2,5 bar
 Stojánek: Boční; 
 Příprava pro držák lahve (závity 2× M5, rozteč 64 mm): není
 Hmotnost: 7,5 kg

Rozměry:
 Délka: 120 cm; 
 Stupátko: 32 cm; 
 Výška řídítek: 77 - 88 cm
 Šířka řídítek: 53 cm; 
 Světlá výška (horní/dolní pozice): 7cm
 Výška stupátka nad zemí (horní/dolní pozice): 10,2 cm

Jezdec: Věk: 5+; Nosnost: 100 kg; Min. výška: 115 cm

Rozměry výrobku:
 Hmotnost: 7,5 kg
 Výška: 77 cm; Šířka: 53 cm; Hloubka: 120 cm

Item code: LRK4207G

72 Věrnostní program AKCE JAKO PRASE

STAVEBNINY 2017

2600
bodů

2700
bodů



HUSKY batoh RIBON černý

Expediční batoh Ribon je vhodný pro výlety i expedice. Má anatomicky tvarovaný 
posuvný zádový systém s duralovými výztuhami, prodyšné polstrování na anatomicky 
tvarovaných ramenních a bederních popruzích, 2 hlavní komory s přídavným předním 
přístupem, boční a spodní kompresní popruhy, hrudní popruh, úchyty na trekové hole 
a další výbavení

Objem: 60 l

Hmotnost: 1865 g

Rozměry: 60 × 37 × 27cm

Materiál: 420D 100T Nylon / 200D Ripstop Nylon s nepromokavou úpravou

Item code: HURIBONC

HUSKY Stan BONELLI, pro 3 osoby

Dvouplášťový samonosný stan s vnitřní konstrukcí a 2 vchody

Vnější stan: materiál 185T Polyester, PU zátěr 3000 mm/cm2, podlepené švy

Vnitřní stan: prodyšný Nylon 190T + síťová moskytiéra

Podlážka: 190T Polyester, PU zátěr 6000 mm/cm2

Nosné pruty: durawrapové tyče Ø 7,9 mm

Rozměry (Š × D × V): 210 × 280 × 130 cm

Rozměry (sbalený stan): 45 × 15 cm

Hmotnost: 3,9 kg

Příslušenství: sada ocelových kolíků, opravárenský set, voděodolný vak

Item code: GRAPE60

Dětské kolo Superior 2016 
Racer 16“

Superior RAcer 16" je dětské kolo pro 
výšku od 85 do 105 cm. Kolo má hliníkový 
rám konstruovaný pro snadné nasedání 
a vysedání. Je tak velmi dobře ovladatelné. 
Řetěz je chráněn kvalitním plastovým kry-
tem pro maximální bezpečí vašeho dítěte. 
Balanční kolečka, která jsou součástí, 
ulehčí začátky všem začínajícím malým 
cyklistům.

Určeno pro dítě

Typ kola Horské MTB

Velikost kol 16"

Odpružení Pevné bez odpružení

Hmotnost kola 8 kg

Brzdy Ráfkové, Torpédo

Materiál rámu Hliník

Item code: KLSSUP169701
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GHOST Lanao 1 27,5 dámské horské kolo blue / gray / gray

GHOST Lanao 1 je základní model dámského horského kola vhodný pro rekreační ježdění. Výbavu tvoří lehký 
hliníkový rám, který je osazen vidlicí RST Blaze s uzamykáním, hydraulickými brzdami Tektro a řadícími komponenty 
Shimano s 3×8 převody.

Rok 2017

Rám LANAO 27.5 Alloy AL

Vidlice RST Blaze MLO 100 mm

Přehazovačka Shimano Tourney TX 8-Speed

Přesmykač Shimano Tourney

Řazení Shimano SL-M310

Brzdy Tektro ACC 003 160 mm

Kliky Shimano FC-TY 501 42-34-24

Kazeta Shimano CS-HG200 12-32

Říditka GHOST Low Rizer 680 mm 31.8 mm

Představec GHOST AS GH2 31.8 mm

Náboje Ghost Disc QR

Ráfky Rodi Excalibur 19

Pláště Michelin Country Race R 27,5 × 2,10“

Sedlo GHOST VL 4212

Sedlovka Ghost Light DC 1 31,6 mm

Počet rychlostí 24

Přední zdvih 100 mm

Item code: Lanao1_27



16000
bodů

GHOST Kato 1 29 pánské horské kolo black/white

GHOST Kato 1 29 je spolehlivé horské kolo osazené vyváženými komponenty, vhodné pro rekreační ježdění. 
Výbavu tvoří lehký hliníkový rám, který je osazen vidicí RST Blaze s uzamykáním, hydraulickými brzdami Tektro 
a řadícími komponenty Shimano s 3 × 8 převody. Velká 29 palcová kola jsou obuta do oblíbených plášťů Michelin 
s jemným vzorkem.

Rok 2017

Rám KATO 29 Alloy AL

Vidlice RST Blaze MLO 100 mm

Přehazovačka Shimano Tourney TX 8-Speed

Přesmykač Shimano Tourney

Řazení Shimano SL-M310

Brzdy Tektro ACC 003 160 mm hydraulické kotoučové

Kliky Shimano FC-TY 501 42-34-24

Kazeta Shimano CS-HG200 12-32

Říditka GHOST Low Rizer 720 mm 31.8 mm

Představec GHOST AS GH2 31.8 mm

Náboje Ghost Disc Hub QR

Ráfky Rodi Excalibur 19

Pláště Michelin Country Race R 29 × 2,10“

Sedlo GHOST VL 1353

Sedlovka Ghost Light DC 1 31,6 mm

Počet rychlostí 24

Přední zdvih 100 mm

Item code: Kato1_29
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HUSKY poukázka do prodejen a e-shopu - hodnota 500,- Kč

POUKAZ lze uplatnit v kamenných prodejnách HUSKY OUTDOOR SHOP a eshopu
http://www.huskycz.cz/ na zboží zn. HUSKY.

Neplatí na zlevněný a akční sortiment.

SEZNAM PRODEJEN NALEZNETE NA WWW.HUSKYSHOPY.CZ

Item code: HU500

Poukázka Čepro v nominální hodnotě 500,- Kč

Poukázka Čepro v nominální hodnotě 500,- Kč

Jedná se o jednorázovou předplacenou kartu s magnetickým proužkem, která umožňuje úhradu benzinu a nafty

Karta je platná v celé síti čerpacích stanic EuroOil

Item code: CEPRO500

600
bodů

600
bodů
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Sodexo dárkový Pass v nominální hodnotě 500,- Kč

Dárkový Pass lze využít v široké síti až 16 000 provozoven v rámci celé ČR

Za poukázky Dárkový Pass si můžete nakoupit běžné spotřební zboží 
(oblečení, klenoty, elektro, parfémy, knihy), dále je může čerpat za služby v oblasti kulturních, sportovních či 
relaxačních center, cestovních kanceláří, zdravotnických a vzdělávacích zařízení. 

Mezi naše oblíbené partnery patří TESCO, (včetně čerpacích stanic), Albert, Billa, Dr.Max, C&A, OBI, Hervis, 
Electroworld, Sephora, NeoLuxor, Bambule, Hudební divadlo Karlín, CineStar, Cinemacity, BBC, Fokus Optik, 
Čedok, Fischer, EXIM nebo Aquapalace Čestlice. 

Kde přesně poukázku uplatnit? 
Veškeré informace naleznete na stránkách www.mujpass.cz – zde zadáte
„Dárkový Pass“ a vyberete požadovaný region nebo službu.

Item code: SODEXO500
600
bodů

79

Věrnostní program AKCE JAKO PRASE

P
O

U
K

A
ZY



Společnost IZOMAT stavebniny s.r.o., IČ: 45242003, se 
sídlem Praha 1, Michalská 432/12, PSČ: 110 00 jako pro-
vozovatel věrnostního programu AKCE JAKO PRASE stanovu-
je níže uvedená pravidla pro tento věrnostní program.

I.  Předmět 
1.1.  Předmětem těchto pravidel pro věrnostní program 

AKCE JAKO PRASE (dále jen věrnostní program) je po-
pis a stanovení podmínek a nároků na zisk věcných 
odměn pro zákazníky společnosti IZOMAT stavebniny 
s.r.o. či jimi pověřené osoby (dále účastníky).

1.2.  Účastník věrnostního programu získává za nákup a 
odběr zboží přímo z provozoven společnosti IZOMAT 
stavebniny s.r.o. body, které následně může promě-
nit v odměnu dle vlastního výběru z nabídky provozo-
vatele.

1.3.  Administrativním a organizačním obstaravatelem to-
hoto programu je třetí osoba, která je provozovateli 
smluvně zodpovědná za bezchybný provoz systému 
věrnostního programu a zavázaná mlčenlivostí a 
ochranou poskytnutých osobních údajů účastníků a 
všech obchodních tajemství. 

1.4.  Obstaravatelem věrnostního programu  pro provo-
zovatele IZOMAT stavebniny s.r.o. je společnost 
W.A.T.C.H. CZ, s.r.o. Antala Staška 2027/77, 140 
00 Praha 4 (dále obstaravatel).

II. Účastník věrnostního programu 
2.1.  Účastníkem věrnostního programu se může stát ka-

ždý zaregistrovaný zákazník provozovatele, který je 
starší 18 let a projeví zájem o vstup do věrnostního 
programu a současně akceptuje tyto jeho podmínky, 
nebo tímto zákazníkem pověřené osoby za níže uve-
dených podmínek. 

2.2.  Účastník aktivně vstupuje do programu akceptová-
ním pravidel věrnostního programu, získáním věrnost-
ní karty od provozovatele a následným přihlášením 
a zaregistrováním do programu na www.akcejakopra-
se.cz.

2.3.  Účastníkem věrnostního programu nesmí být zaměst-
nanec provozovatele a jeho rodinní příslušníci.

2.4.  Provozovatel je oprávněn účastníka z věrnostního 
programu vyloučit a jeho bodový stav bez náhrady 
odebrat v případě, že ze strany účastníka dojde k po-
rušení pravidel věrnostního programu a také v přípa-
dě, kdy účastník vykazuje vůči provozovateli platební 
nekázeň (nezaplatí cenu za zboží, nebo zaplatí s pro-
dlením).

2.5.  Účastník věrnostního programu má právo kdykoliv 
svoji účast ve věrnostním programu zrušit bez vý-
povědní lhůty, a to zasláním písemného oznámení 
o zrušení své účasti na adresu jakékoliv provozovny 
provozovatele.

III. Věrnostní karta
3.1.  Zaregistrovaný účastník získá vždy jednu primární 

věrnostní kartu (zlatá karta), kterou může mít pouze 
zákazník. Se souhlasem zákazníka a po získání zlaté 
karty lez vystavit i libovolný počet sekundárních karet 
(karta stříbrná).

3.2.  Stříbrná karta je určena pro osoby, kteří jsou v rámci 

platné Rámcové kupní smlouvy kupujícím určení jako 
oprávněné osoby pro objednávání či odběr zboží. Tyto 
osoby jsou taktéž účastníky věrnostního programu, 
ale jejich účast je odvozena od účasti zákazníka. 

3.3.  Věrnostní kartu je možné v případě ztráty či poškoze-
ní vyměnit za novou na prodejně provozovatele.

3.4.  Věrnostní karta je majetkem provozovatele a účastní-
kovi je zapůjčena na dobu trvání věrnostního progra-
mu. 

3.5.  Karta je přenosná, účastník ji může dát k dispozici 
třetí osobě. Provozovatel však v tomto případě ne-
nese zodpovědnost za případné škody způsobené 
účastníkovi třetí osobou při dispozici s kartou.

3.6.  Za osoby, které disponují s kartou, je odpovědný vý-
lučně její uživatel - účastník.

3.7.  Každý účastník mající zlatou či stříbrnou věrnostní 
kartu, může čerpat získané body samostatně s tím 
rozdílem, že:

 účastník se stříbrnou kartou je oprávněn čerpat body 
pouze v rámci svého bodového konta, 

 účastník se zlatou kartou je oprávněn čerpat až do 
výše součtu všech bodových kont zlaté i stříbrných 
karet vystavených pod jednotným ID zákazníka.

IV.  Přiznání bodu do věrnostního programu a jeho hodnota
4.1.  Na základě předložení jakékoliv z uvedených karet 

na prodejně provozovatele bude přiznán určitý počet 
bodů za provedený odběr zboží ze skladu. Nákupem 
zboží prostřednictvím tzv. traťových dodávek (z vý-
robního závodu přímo na stavbu) nelze získání bodů 
uplatnit. 

4.2.  Body budou účastníkovi přiděleny pouze na základě 
předložení karty před zahájením nákupu. Zpětné do-
plnění či uplatnění bodů není možné.

4.3.  Body jsou vždy evidovány na účtu příslušného účast-
níka věrnostního programu dle jeho ID a to na bodový 
účet předložené zlaté či stříbrné věrnostní karty

4.4.  Body jsou přiznány na odběr veškerého zboží a slu-
žeb ze skladu poskytovatele, vyjma vratných obalů a 
výprodejového zboží. V případě vytvoření dobropisu 
z důvodu vrácení zakoupeného zboží, dojde k odečtu 
příslušných, původně přiznaných bodů z příslušné 
karty a účtu účastníka věrnostního programu 

4.5.  Zákazník získává vždy 1 bod za každých ucelených 
100,-Kč bez DPH odebraného zboží na jednom řád-
ku účetního dokladu. Provozovatel si vyhrazuje právo 
hodnotu bodu v průběhu platnosti věrnostního pro-
gramu kdykoliv jednostranně měnit. 

4.6.  Body za zakoupené zboží jsou účastníkovi přiděleny 
na jeho účet nejpozději do 48hod. od zaúčtování da-
ňového dokladu, kterým byla kupní cena odebraného 
zboží vyúčtována. 

4.7.  Aktuální stav bodů na jednotlivé věrnostní kartě zjistí 
účastník na webových stránkách bonusového věr-
nostního programu (www.akcejakoprase.cz), nebo 
na základě průběžných informací o stavu bodového 
konta, které bude obstaravatel elektronicky zasílat 
účastníkům.

4.8.  V případě obchodní pasivity účastníka, dochází 
k exspiraci získaných bodů nebo jejich postupnému 
odečtu. K odečtu bodů dochází, pokud od posled-
ního načtení bodů uplynula doba delší než 60 dní. 

Pravidla věrnostního programu „AKCE JAKO PRASE“
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Poté dochází k odečtu vždy 5% bodů z aktuálního sta-
vu bodového konta za každý následný uplynulý týden, 
minimálně však 10bodů týdně. Postupná exspirace 
bude automaticky zastavena dalším nákupem účast-
níka a ziskem byť jediného nového bodu. O hrozbě 
odečtu bodů je účastník vždy elektronicky informován 
s dostatečným předstihem.

4.9.  Získané body jsou nepřenosné mezi rozdílnými ID 
účastníků.

V.  Uplatnění bodů 
5.1  Účastník může získané body uplatnit kdykoliv v prů-

běhu platnosti tohoto věrnostního programu a to 
formou objednávky vybrané odměny přes www.ak-
cejakoprase.cz. Na základě provedené objednávky 
dojde k odečtu příslušného počtu bodů z příslušné 
věrnostní karty. Objednanou odměnu účastník obdrží 
na místo určené v objednávce v termínu, který bude 
obstaravatelem sdělen při potvrzení objednávky od-
měny. 

5.2. Účastník se stříbrnou kartou je oprávněn uplatnit 
body pouze v rámci bodového konta vztahujícího 
se ke konkrétní kartě. Účastník se zlatou kartou je 
oprávněn uplatnit body až do výše součtu všech bo-
dových kont zlaté i stříbrných karet vystavených pod 
jednotným ID zákazníka. Pokud účastník se zlatou 
kartou bude čerpat body nad rámec svého bodového 
konta, primárně dojde k odečtu jeho bodového konta 
a zbylé body budou odečteny z bodových kont ostat-
ních stříbrných karet vystavených pod ID zákazníka. 

5.2  Pokud je zákazník v prodlení s platbou svých závazků 
vůči společnosti IZOMAT stavebniny s.r.o., čerpání 
bodů bude systémově vyloučeno do doby vypořádání 
těchto závazků.

VI.  Odměny
6.1.  Odměny a jejich bodové hodnoty jsou určeny aktu-

álně platným katalogem. Provozovatel si vyhrazuje 
právo ke změnám odměn a jejich hodnot kdykoliv 
v průběhu platnosti věrnostního programu. 

6.2.  V případě vyčerpání skladových zásob jednotlivých 
odměn je provozovatel oprávněn nahradit odměnu 
jinou, obdobnou.

6.3.  Všechny odměny budou doručovány výhradně přímo 
na adresu, kterou zákazník určí v objednávce odmě-
ny.

6.4.  Objednané odměny nelze vracet ani vyměňovat. 

VII.  Reklamace
7.1. Na odměny lze v souladu s ust. příslušných právních 

předpisů, smluvních dokumentů mezi zákazníkem a 
provozovatelem a reklamačním řádem provozovatele 
uplatnit reklamaci a to u obstaratele programu.

7.2. Osoba přebírající zboží je povinna zboží před jeho pře-
vzetím prohlédnout tak, aby zjistila případné vady a 
poškození. Případné vady je přebírající povinen nepro-
dleně hlásit obstaravateli programu. 

7.3. Na odměny se vztahuje záruka po dobu 24 měsíců od 
jejich převzetí, pokud není uvedeno jinak. Záruka se 
vztahuje pouze na výrobní vady.

7.4. Za vady či poškození odměn zaviněné přepravcem, 
provozovatel ani obstaravatel programu neodpovídá.

VIII.  Osobní údaje, ostatní povinnosti
8. 1. Přihlášením a zaregistrováním se do věrnostního 

programu AKCE JAKO PRASE účastník potvrzuje 
souhlas s účastí v tomto programu, zavazuje se 
dodržovat uvedená Pravidla věrnostního programu 
a současně uděluje ve smyslu zák. č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, výslovný souhlas s 
tím, aby společnost IZOMAT stavebniny s.r.o., pří-
padně třetí osoba, jako určený obstaravatel ve smy-
slu citovaného zákona, zpracovávala osobní údaje 
uvedené v registračním formuláři a uložila je do své 
databáze. Účastník věrnostního programu uděluje 
souhlas se zpracováním svých uvedených osobních 
údajů pro účely propagační i marketingové a součas-
ně vyslovuje souhlas s tím, aby společnost IZOMAT 
stavebniny s.r.o., případně třetí osoby, se kterými 
společnost IZOMAT stavebniny s.r.o. uzavře přísluš-
ná smluvní ujednání, zasílaly účastníkovi programu 
obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu 
zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách infor-
mační společnosti. 

8.2. Bezúplatné příjmy ve formě poskytnutých darů u fy-
zických osob jsou ostatními příjmy dle § 10 zákona 
o daních z příjmů, a pokud nejsou od daně osvo-
bozeny, jsou fyzické osoby povinny tyto bezúplatné 
příjmy zdanit 15% sazbou daně. Dále dle § 10 odst. 
1 písm. n), odst. 3 písm. c), § 16 a § 21 zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů jsou osvobozeny 
bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich 
úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období ne-
převyšuje částku 15.000,- Kč.

8.3. Bezúplatné příjmy ve formě poskytnutých darů u fy-
zických osob podnikajících (OSVČ) jsou předmětem 
daně dle § 17 zákona o dani z příjmu a jedná se 
tedy o zdanitelný příjem z podnikání a je nutné dar 
vyčíslit a uvést do přiznání k dani z příjmu fyzických 
osob.

8.4. Bezúplatné příjmy ve formě poskytnutých darů u 
právnických osob jsou předmětem daně dle § 17 
zákona o dani z příjmu a jedná se tedy o zdanitelný 
příjem z podnikání a je nutné dar vyčíslit a uvést do 
přiznání k dani z příjmu právnických osob.

IX. Platnost věrnostního programu
9.1. Program je v platnosti od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2018

s možností dočerpání odměn do 28. 2.2019.
9.2.  Účastník vstupuje do věrnostního programu sezná-

mením se s pravidly a jejich akceptováním, zaregist-
rováním zlaté věrnostní karty v systému u společnosti 
IZOMAT stavebniny s.r.o. a následným přihlášením a 
zaregistrováním na www.akcejakoprace.cz.

9.3.  Provozovatel je oprávněn platnost věrnostního pro-
gramu jednostranně upravit. V případě zkrácení plat-
nosti programu bude účastník o této věci informován 
s dostatečným předstihem. 

9.4.  Podpisem těchto pravidel účastník akceptuje všech-
na výše uvedená práva a povinnosti, prohlašuje, že 
se s nimi seznámil a porozuměl jim a zavazuje se je 
bez výhrad dodržovat.

V Praze dne: 1. 3. 2017

Věrnostní program AKCE JAKO PRASE
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KDE NÁS NAJDETE?

Brno ípská 1142/20, 627 00 • eská Lípa eská 2972, 470 01 • eské Bud jovice
U Pily, 370 01 • Havlí k v Brod Jihlavská 4052, 580 01 • Hradec Králové – Kukleny 
Pražská t ída 691, 500 04 • Jihlava Znojemská 4959/119, 586 01 • Jind ich v Hradec Ja-
rošovská 939/2, 377 01 • Karlovy Vary – Bohatice Teplárenská 245/25, 360 04 • Kro-
m íž Jožky Silného 2349, 767 01 • Kutná Hora Kou imská 141, 284 01 • Liberec VIII 
– Dolní Hanychov eské mládeže 667, 460 08 • Louny Cítolibská 2648, 440 01 • M lník 
Nádražní 2517, 276 01 • Neratovice U Zastávky, 277 11 • Nová Paka Partyzánská 76, 509 01 
• Olomouc Na Zákop  636/2b, 779 00 • Pardubice – Staré ívice P elou ská 93, 530 06 • 
Plze  – Skvr any Univerzitní 1118, 301 00 • Praha 4 – Hrn í e K Labeškám 1005, 149 00 • 
Praha 5 – Slivenec K Austisu 680, 154 00 • Rakovník Hu viny 2308, 270 36 • Tábor Zavadil-
ská 2272, 390 02 • Ústí nad Labem – Klíše Okružní 1039/6a, 400 01 • Veselí nad Moravou 
Blatnická 1048, 698 01

volejte ZDARMA
800 33 11 77

PO - PÁ 7:00 - 17:00

BLACK&DECKER
Elektrická pojezdová sekačka
1600 W, záběr 38 cm

4200
bodů

www.akcejakoprase.cz

Zaregistrujte se, 
získejte 
kartičku...

...a vybírejte!

www.akcejakoprase.cz


